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                                                                                                                                Приложение №2.1		                                                                                                                               /Образец /     
 	
             
             ДО 
	“БДЖ- ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД
                                                 		 УЛ.”ИВАН ВАЗОВ” №3
                                                                1080 ГР. СОФИЯ


 ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за обособена позиция №1 – „Доставка на ЕГ четка с размер 10x20x28 за компресор и вентилатор на ЕЛ серии 44,45 и 61”

От ....................................................................(наименование на участника), с ЕИК …................................., вписано в ........................…..............................., регистрация по ДДС: …......................., със седалище и адрес на управление …........................ ................................................, адрес за кореспонденция: …..........................................................., телефон за контакт …....................................., факс ….................................., представлявано от .......................................................... (трите имена) в качеството на ..................................... (длъжност, или друго качество)
  
           
           УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

           Представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрографитни четки и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози"ЕООД за тригодишен период”, разделена на 28  /двадесет и осем/ обособени позиции, за обособена позиция №1 - „Доставка на ЕГ четка с размер 10x20x28 за компресор и вентилатор на ЕЛ серии 44,45 и 61”, както следва:
         
         1. Декларираме, че сме запознати с обявлението за обществената поръчка и документацията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му. 
          2. Декларирамe, че предлаганите от нас електрографитни четки – предмет на обособена позиция №1 съответстват на всички изисквания, посочени в „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки  и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период” и  в „Технически изисквания за доставка на електрографитни четки за тягов подвижен състав на „БДЖ-ПП” ЕООД“ на Възложителя от документацията за участие.           
           3. Предлагаме да изпълним поръчката, съгласно изискванията на Възложителя, при следните условия:
 3.1. Партиди, срок на доставка и място на доставка
          3.1.1. Партиди – доставката на електрографитни четки – предмет на обособена позиция №1, се извършва на девет партиди, по количества, съгласно  „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки  и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период” на Възложителя от документацията за участие.       
 3.1.2. Срокове на доставка на отделните партиди електрографитни четки – предмет на обособена позиция №1:
– Първа партида - в срок до 90 (деветдесет) дни след датата на сключване на договора;
- Всяка следваща партида – в срок до 90 дни след датата на  доставка на предходната партида
          3.1.3. Място на доставка: гр. Горна Оряховица, ул. Съединение №46 - Локомотивно депо Горна Оряховица
           3.2. Гаранционен срок на доставените електрографитни четки -  .................месеца /не по-кратък от 24 (двадесет и четири) месеца/ от датата на доставка.
           4. Опаковка и маркировка: 
           Запознати сме с изискванията на Възложителя, визирани в проекта на договор и в Техническите изисквания от документацията за участие в обществената поръчка и декларираме, че ще изпълним следното:
Електрографитните четки ще се доставят консервирани в подходяща, обичайна за този вид 
стоки опаковка, гарантираща и запазваща целостта при транспортиране и съхранение. 
	На всяка четка в горната част трябва да бъде отчетливо нанесена маркировка със 

съдържание: знак на предприятието-производител, означение на марката на материала, релефна линия, показваща безопасната височина на износване на четката (rm), седмица и година на производството.
Маркировката ще бъде нанесена по начин, гарантиращ нейната трайност за целия период на експлоатация.
            5. В случай, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка за обособена позиция №1 се задължаваме  да представим при сключване на договора гаранция за изпълнението му съгласно условията на документацията, както и документите съгласно изискванията на чл. 112, ал. 1 от ЗОП.
            6. Към техническото предложение прилагаме следните документи:
            6.1. Когато участникът не е производител, представя оторизационен документ (оторизационно писмо, дистрибуторски договор или др. еквивалентни документи) от производителя, доказващ правото на участника да предлага и доставя резервни части на производителя за 2020 г. - заверено  от участника копие;
            6.2. Образец на протокол /или друг документ/, издаден от производителя, за извършени изпитания съгласно процедурата, регламентирана от IEC 60413-72 за следните физически качества на материала: твърдост, плътност, якост на огъване, специфично електрическо съпротивление, пепелно съдържание – копие, заверено от участника;
           6.3. Образец на протокол /или друг документ/, издаден от производителя, удостоверяващ гарантираната сила на изтръгване на извода на четката, съгласно процедурата, регламентирана от IEC 60413-72 - копие, заверено от участника;
          6.4. Образец на протокол /или друг документ/, издаден от производителя, удостоверяващ следните експлоатационни показатели на електрографитни четки:
		а)  пад на напрежение, коефициент на триене и износване, съгласно методиката регламентирана от IEC 60773-83;
		б) преходно съпротивление между четката и извода, съгласно процедурата, регламентирана от IEC 60136-83 – Приложение С.
         Документът следва да е копие, заверено от участника.
          6.5. Гаранция от производителя, че в експлоатация четките няма да се пукат, да се трошат, да замърсяват каналите между колекторните пластини и да зацапват колектора.
          6.6. Чертежи на производителя на предлаганите електрографитни четки, разработени на база Техническите  изисквания на Възложителя и „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период”, заверени за производство през 2020 год., от производителя със свеж подпис и печат.
          6.7.Образец на сертификат за качество, издаден от производителя, за предлаганите електрографитни четки – копие, заверено от участника;
          6.8. Образец на декларация за пълно съответствие на предлаганите електрографитни четки с „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период и с Техническите изисквания на Възложителя от документацията за участие.
           6.9. Образец на гаранционна карта на предлаганите електрографитни четки;

            6.10. Друга информация и/или документи по преценка на участника, относими към предмета на обществената поръчка по обособена позиция позиция №1.


             Забележка: Участникът описва като приложения към настоящото техническо предложение конкретните документи, които прилага, описани в т.6 от настоящото техническо предложение, валидни за него.

 Дата ....... / ........ / …….. г.		              Подпис: ................................ 
						    Печат
   (име и фамилия)
  (качество на представляващия участника)

Упълномощен да подпише предложението от името на: 
......................................................................................................................................................
/изписва се името на участника/
......................................................................................................................................................
/изписва се името на упълномощеното лице и длъжността/                                                                              

                                                                                                                                         
                                                                                                                                           





























                                                                                                                              Приложение №2.2		                                                                                                                               /Образец /     
 	
             
             ДО 
	“БДЖ- ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД
                                                 		 УЛ.”ИВАН ВАЗОВ” №3
                                                                1080 ГР. СОФИЯ


 ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за обособена позиция №2 – „Доставка на ЕГ четка с размер 12,5х25х28 вентилатор спирачен и вентилатор изправителен мост за ЕЛ серии 44 и 45“

От ....................................................................(наименование на участника), с ЕИК …................................., вписано в ........................…..............................., регистрация по ДДС: …......................., със седалище и адрес на управление …........................ ................................................, адрес за кореспонденция: …..........................................................., телефон за контакт …....................................., факс ….................................., представлявано от .......................................................... (трите имена) в качеството на ..................................... (длъжност, или друго качество)
  
           
           УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

           Представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрографитни четки и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози"ЕООД за тригодишен период”, разделена на 28  /двадесет и осем/ обособени позиции, за обособена позиция №2 -„Доставка на ЕГ четка с размер 12,5х25х28 вентилатор спирачен и вентилатор изправителен мост за ЕЛ серии 44 и 45“, както следва:
         
         1. Декларираме, че сме запознати с обявлението за обществената поръчка и документацията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му. 
          2. Декларирамe, че предлаганите от нас електрографитни четки – предмет на обособена позиция №2 съответстват на всички изисквания, посочени в „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки  и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период” и в „Технически изисквания за доставка на електрографитни четки за тягов подвижен състав на „БДЖ-ПП” ЕООД“  на Възложителя от документацията за участие.           
           3. Предлагаме да изпълним поръчката, съгласно изискванията на Възложителя, при следните условия:
 3.1. Партиди, срок на доставка и място на доставка
          3.1.1. Партиди – доставката на електрографитни четки – предмет на обособена позиция №2, се извършва на девет партиди, по количества, съгласно „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки  и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период” на Възложителя от документацията за участие.       
 3.1.2. Срокове на доставка на отделните партиди електрографитни четки – предмет на обособена позиция №2:
– Първа партида - в срок до 90 (деветдесет) дни след датата на сключване на договора;
- Всяка следваща партида – в срок до 90 дни след датата на  доставка на предходната партида
          3.1.3. Място на доставка: гр. Горна Оряховица, ул. Съединение №46 - Локомотивно депо Горна Оряховица 
           3.2. Гаранционен срок на доставените електрографитни четки -  .................месеца /не по-кратък от 24 (двадесет и четири) месеца/ от датата на доставка, 
           4. Опаковка и маркировка: 
           Запознати сме с изискванията на Възложителя, визирани в проекта на договор и в Техническите изисквания от документацията за участие в обществената поръчка и декларираме, че ще изпълним следното:
Електрографитните четки ще се доставят консервирани в подходяща, обичайна за този вид 
стоки опаковка, гарантираща и запазваща целостта при транспортиране и съхранение. 
	На всяка четка в горната част трябва да бъде отчетливо нанесена маркировка със 

съдържание: знак на предприятието-производител, означение на марката на материала, релефна линия, показваща безопасната височина на износване на четката (rm), седмица и година на производството.
Маркировката ще бъде нанесена по начин, гарантиращ нейната трайност за целия период на експлоатация.
            5. В случай, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка за обособена позиция №2 се задължаваме  да представим при сключване на договора гаранция за изпълнението му съгласно условията на документацията, както и документите съгласно изискванията на чл. 112, ал. 1 от ЗОП.
            6. Към техническото предложение прилагаме следните документи:
            6.1. Когато участникът не е производител, представя оторизационен документ (оторизационно писмо, дистрибуторски договор или др. еквивалентни документи) от производителя, доказващ правото на участника да предлага и доставя резервни части на производителя за 2020 г. - заверено  от участника копие;
            6.2. Образец на протокол /или друг документ/, издаден от производителя, за извършени изпитания съгласно процедурата, регламентирана от IEC 60413-72 за следните физически качества на материала: твърдост, плътност, якост на огъване, специфично електрическо съпротивление, пепелно съдържание – копие, заверено от участника;
           6.3. Образец на протокол /или друг документ/, издаден от производителя, удостоверяващ гарантираната сила на изтръгване на извода на четката, съгласно процедурата, регламентирана от IEC 60413-72 - копие, заверено от участника;
          6.4. Образец на протокол /или друг документ/, издаден от производителя, удостоверяващ следните експлоатационни показатели на електрографитни четки:
		а)  пад на напрежение, коефициент на триене и износване, съгласно методиката регламентирана от IEC 60773-83;
		б) преходно съпротивление между четката и извода, съгласно процедурата, регламентирана от IEC 60136-83 – Приложение С.
         Документът следва да е копие, заверено от участника.
          6.5. Гаранция от производителя, че в експлоатация четките няма да се пукат, да се трошат, да замърсяват каналите между колекторните пластини и да зацапват колектора.
          6.6. Чертежи на производителя на предлаганите електрографитни четки, разработени на база Техническите  изисквания на Възложителя и „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период”, заверени за производство през 2020 год., от производителя със свеж подпис и печат.
          6.7.Образец на сертификат за качество, издаден от производителя, за  предлаганите електрографитни четки – копие, заверено от участника;
          6.8. Образец на декларация за пълно съответствие на предлаганите електрографитни четки с „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период и с Техническите изисквания на Възложителя от документацията за участие.
           6.9. Образец на гаранционна карта на предлаганите електрографитни четки;

            6.10. Друга информация и/или документи по преценка на участника, относими към предмета на обществената поръчка по обособена позиция позиция №2.

             Забележка: Участникът описва като приложения към настоящото техническо предложение конкретните документи, които прилага, описани в т.6 от настоящото техническо предложение, валидни за него.

 Дата ....... / ........ / …….. г.		              Подпис: ................................ 
						    Печат
   (име и фамилия)
  (качество на представляващия участника)

Упълномощен да подпише предложението от името на: 
......................................................................................................................................................
/изписва се името на участника/
......................................................................................................................................................
/изписва се името на упълномощеното лице и длъжността/                                                                              











                                                                                                                                





















                                                                                                                               Приложение №2.3		                                                                                                                               /Образец /     
 	
             
             ДО 
	“БДЖ- ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД
                                                 		 УЛ.”ИВАН ВАЗОВ” №3
                                                                1080 ГР. СОФИЯ


 ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за обособена позиция №3 – „ Доставка на ЕГ четка с размер 8x12,5x30 за спомагателен компресор на ЕЛ серии 44 и 45”

От ....................................................................(наименование на участника), с ЕИК …................................., вписано в ........................…..............................., регистрация по ДДС: …......................., със седалище и адрес на управление …........................ ................................................, адрес за кореспонденция: …..........................................................., телефон за контакт …....................................., факс ….................................., представлявано от .......................................................... (трите имена) в качеството на ..................................... (длъжност, или друго качество)
  
           
           УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

           Представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрографитни четки и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози"ЕООД за тригодишен период”, разделена на 28  /двадесет и осем/ обособени позиции, за обособена позиция №3 - „Доставка на ЕГ четка с размер 8x12,5x30 за спомагателен компресор на ЕЛ серии 44 и 45”, както следва:
         
         1. Декларираме, че сме запознати с обявлението за обществената поръчка и документацията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му. 
          2. Декларирамe, че предлаганите от нас електрографитни четки – предмет на обособена позиция №3 съответстват на всички изисквания, посочени в „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки  и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период” и в „Технически изисквания за доставка на електрографитни четки за тягов подвижен състав на „БДЖ-ПП” ЕООД“ на Възложителя от документацията за участие.           
           3. Предлагаме да изпълним поръчката, съгласно изискванията на Възложителя, при следните условия:
 3.1. Партиди, срок на доставка и място на доставка
          3.1.1. Партиди – доставката на електрографитни четки – предмет на обособена позиция №3, се извършва на девет партиди, по количества, съгласно „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период” на Възложителя от документацията за участие.       
 3.1.2. Срокове на доставка на отделните партиди електрографитни четки – предмет на обособена позиция №3:
– Първа партида - в срок до 90 (деветдесет) дни след датата на сключване на договора;
- Всяка следваща партида – в срок до 90 дни след датата на  доставка на предходната партида
          3.1.3. Място на доставка: гр. Горна Оряховица, ул. Съединение №46 - Локомотивно депо Горна Оряховица
           3.2. Гаранционен срок на доставените електрографитни четки -  .................месеца /не по-кратък от 24 (двадесет и четири) месеца/ от датата на доставка, 
           4. Опаковка и маркировка: 
           Запознати сме с изискванията на Възложителя, визирани в проекта на договор и в Техническите изисквания от документацията за участие в обществената поръчка и декларираме, че ще изпълним следното:
Електрографитните четки ще се доставят консервирани в подходяща, обичайна за този вид 
стоки опаковка, гарантираща и запазваща целостта при транспортиране и съхранение. 
	На всяка четка в горната част трябва да бъде отчетливо нанесена маркировка със 

съдържание: знак на предприятието-производител, означение на марката на материала, релефна линия, показваща безопасната височина на износване на четката (rm), седмица и година на производството.
Маркировката ще бъде нанесена по начин, гарантиращ нейната трайност за целия период на експлоатация.
            5. В случай, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка за обособена позиция №3 се задължаваме  да представими при сключване на договора гаранция за изпълнението му съгласно условията на документацията, както и документите съгласно изискванията на чл. 112, ал. 1 от ЗОП.
            6. Към техническото предложение прилагаме следните документи:
            6.1.  Когато участникът не е производител, представя оторизационен документ (оторизационно писмо, дистрибуторски договор или др. еквивалентни документи) от производителя, доказващ правото на участника да предлага и доставя резервни части на производителя за 2020 г. - заверено  от участника копие;
            6.2. Образец на протокол /или друг документ/, издаден от производителя, за извършени изпитания съгласно процедурата, регламентирана от IEC 60413-72 за следните физически качества на материала: твърдост, плътност, якост на огъване, специфично електрическо съпротивление, пепелно съдържание – копие, заверено от участника;
           6.3. Образец на протокол /или друг документ/, издаден от производителя, удостоверяващ гарантираната сила на изтръгване на извода на четката, съгласно процедурата, регламентирана от IEC 60413-72 - копие, заверено от участника;
          6.4. Образец на протокол /или друг документ/, издаден от производителя, удостоверяващ следните експлоатационни показатели на електрографитни четки:
		а)  пад на напрежение, коефициент на триене и износване, съгласно методиката регламентирана от IEC 60773-83;
		б) преходно съпротивление между четката и извода, съгласно процедурата, регламентирана от IEC 60136-83 – Приложение С.
         Документът следва да е копие, заверено от участника.
          6.5. Гаранция от производителя, че в експлоатация четките няма да се пукат, да се трошат, да замърсяват каналите между колекторните пластини и да зацапват колектора.
          6.6. Чертежи на производителя на предлаганите електрографитни четки, разработени на база Техническите  изисквания на Възложителя и „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период”, заверени за производство през 2020 год., от производителя със свеж подпис и печат.
          6.7. Образец на сертификат за качество, издаден от производителя, за предлаганите електрографитни четки – копие, заверено от участника;
          6.8. Образец на декларация за пълно съответствие на предлаганите електрографитни четки с „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период и с Техническите изисквания на Възложителя от документацията за участие.
          6.9. Образец на гаранционна карта на предлаганите електрографитни четки;

            6.10. Друга информация и/или документи по преценка на участника, относими към предмета на обществената поръчка по обособена позиция позиция №3.

            Забележка: Участникът описва като приложения към настоящото техническо предложение конкретните документи, които прилага, описани в т.6 от настоящото техническо предложение, валидни за него.

 Дата ....... / ........ / …….. г.		              Подпис: ................................ 
						    Печат
   (име и фамилия)
  (качество на представляващия участника)

Упълномощен да подпише предложението от името на: 
......................................................................................................................................................
/изписва се името на участника/
......................................................................................................................................................
/изписва се името на упълномощеното лице и длъжността/                                                                              












                                                                                           





















                                                                                                                                         Приложение №2.4		                                                                                                                                       /Образец /     
 	
             
             ДО 
	“БДЖ- ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД
                                                 		 УЛ.”ИВАН ВАЗОВ” №3
                                                                1080 ГР. СОФИЯ


 ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за обособена позиция №4 – „Доставка на ЕГ четка с размер 2х(11х32х50) за ТД тип 12A L 4446iP на ЕЛ серии 44 и 45”

От ....................................................................(наименование на участника), с ЕИК …................................., вписано в ........................…..............................., регистрация по ДДС: …......................., със седалище и адрес на управление …........................ ................................................, адрес за кореспонденция: …..........................................................., телефон за контакт …....................................., факс ….................................., представлявано от .......................................................... (трите имена) в качеството на ..................................... (длъжност, или друго качество)
  
           
           УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

           Представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрографитни четки и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози"ЕООД за тригодишен период”, разделена на 28  /двадесет и осем/ обособени позиции, за обособена позиция №4 -„Доставка на ЕГ четка с размер 2х(11х32х50) за ТД тип 12A L 4446iP на ЕЛ серии 44 и 45”, както следва:
         
         1. Декларираме, че сме запознати с обявлението за обществената поръчка и документацията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му. 
          2. Декларирамe, че предлаганите от нас електрографитни четки – предмет на обособена позиция №4 съответстват на всички изисквания, посочени в „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки  и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период” и в „Технически изисквания за доставка на електрографитни четки за тягов подвижен състав на „БДЖ-ПП” ЕООД“  на Възложителя от документацията за участие.           
           3. Предлагаме да изпълним поръчката, съгласно изискванията на Възложителя, при следните условия:
 3.1. Партиди, срок на доставка и място на доставка
          3.1.1. Партиди – доставката на електрографитни четки – предмет на обособена позиция №4, се извършва на девет партиди, по количества, съгласно „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки  и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период” на Възложителя от документацията за участие.       
 3.1.2. Срокове на доставка на отделните партиди електрографитни четки – предмет на обособена позиция №4:
– Първа партида - в срок до 90 (деветдесет) дни след датата на сключване на договора;
- Всяка следваща партида – в срок до 90 дни след датата на  доставка на предходната партида
          3.1.3. Място на доставка: гр. Горна Оряховица, ул. Съединение №46 - Локомотивно депо Горна Оряховица
           3.2. Гаранционен срок на доставените електрографитни четки -  .................месеца /не по-кратък от 24 (двадесет и четири) месеца/ от датата на доставка, 
           4. Опаковка и маркировка: 
           Запознати сме с изискванията на Възложителя, визирани в проекта на договор и в Техническите изисквания от документацията за участие в обществената поръчка и декларираме, че ще изпълним следното:
Електрографитните четки ще се доставят консервирани в подходяща, обичайна за този вид 
стоки опаковка, гарантираща и запазваща целостта при транспортиране и съхранение. 
	На всяка четка в горната част трябва да бъде отчетливо нанесена маркировка със 

съдържание: знак на предприятието-производител, означение на марката на материала, релефна линия, показваща безопасната височина на износване на четката (rm), седмица и година на производството.
Маркировката ще бъде нанесена по начин, гарантиращ нейната трайност за целия период на експлоатация.
            5. В случай, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка за обособена позиция №4 се задължаваме  да представими при сключване на договора гаранция за изпълнението му съгласно условията на документацията, както и документите съгласно изискванията на чл. 112, ал. 1 от ЗОП.
            6. Към техническото предложение прилагаме следните документи:
            6.1.  Когато участникът не е производител, представя оторизационен документ (оторизационно писмо, дистрибуторски договор или др. еквивалентни документи) от производителя, доказващ правото на участника да предлага и доставя резервни части на производителя за 2020 г. - заверено  от участника копие;
            6.2. Образец на протокол /или друг документ/, издаден от производителя, за извършени изпитания съгласно процедурата, регламентирана от IEC 60413-72 за следните физически качества на материала: твърдост, плътност, якост на огъване, специфично електрическо съпротивление, пепелно съдържание – копие, заверено от участника;
           6.3. Образец на протокол /или друг документ/, издаден от производителя, удостоверяващ гарантираната сила на изтръгване на извода на четката, съгласно процедурата, регламентирана от IEC 60413-72 - копие, заверено от участника;
          6.4. Образец на протокол /или друг документ/, издаден от производителя, удостоверяващ следните експлоатационни показатели на електрографитни четки:
		а)  пад на напрежение, коефициент на триене и износване, съгласно методиката регламентирана от IEC 60773-83;
		б) преходно съпротивление между четката и извода, съгласно процедурата, регламентирана от IEC 60136-83 – Приложение С.
         Документът следва да е копие, заверено от участника.
          6.5. Гаранция от производителя, че в експлоатация четките няма да се пукат, да се трошат, да замърсяват каналите между колекторните пластини и да зацапват колектора.
          6.6. Чертежи на производителя на предлаганите електрографитни четки, разработени на база Техническите  изисквания на Възложителя и „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период”, заверени за производство през 2020 год., от производителя със свеж подпис и печат.
          6.7.Образец на сертификат за качество, издаден от производителя, за  предлаганите електрографитни четки – копие, заверено от участника;
          6.8. Образец на декларация за пълно съответствие на предлаганите електрографитни четки с „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период и с Техническите изисквания на Възложителя от документацията за участие.
           6.9. Образец на гаранционна карта на предлаганите електрографитни четки;

            6.10. Друга информация и/или документи по преценка на участника, относими към предмета на обществената поръчка по обособена позиция позиция №4.




             Забележка: Участникът описва като приложения към настоящото техническо предложение конкретните документи, които прилага, описани в т.6 от настоящото техническо предложение, валидни за него.

 Дата ....... / ........ / …….. г.		              Подпис: ................................ 
						    Печат
   (име и фамилия)
  (качество на представляващия участника)

Упълномощен да подпише предложението от името на: 
......................................................................................................................................................
/изписва се името на участника/
......................................................................................................................................................
/изписва се името на упълномощеното лице и длъжността/                                                                              






























                                                                                                                                         Приложение №2.5		                                                                                                                                       /Образец /     
 	
             
             ДО 
	“БДЖ- ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД
                                                 		 УЛ.”ИВАН ВАЗОВ” №3
                                                                1080 ГР. СОФИЯ


 ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за обособена позиция № 5 – „Доставка на ЕГ четка с размер 25х40х52 за буксов заземител 6 PCL2 на ЕЛ серии 44 и 45“


От ....................................................................(наименование на участника), с ЕИК …................................., вписано в ........................…..............................., регистрация по ДДС: …......................., със седалище и адрес на управление …........................ ................................................, адрес за кореспонденция: …..........................................................., телефон за контакт …....................................., факс ….................................., представлявано от .......................................................... (трите имена) в качеството на ..................................... (длъжност, или друго качество)
  
           УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

           Представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрографитни четки и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози"ЕООД за тригодишен период”, разделена на 28  /двадесет и осем/ обособени позиции, за обособена позиция №5 - „Доставка на ЕГ четка с размер 25х40х52 за буксов заземител 6 PCL2 на ЕЛ серии 44 и 45“ , както следва:
         
         1. Декларираме, че сме запознати с обявлението за обществената поръчка и документацията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му. 
          2. Декларирамe, че предлаганите от нас електрографитни четки – предмет на обособена позиция №5 съответстват на всички изисквания, посочени в „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период” и  в „Технически изисквания за доставка на електрографитни четки за тягов подвижен състав на „БДЖ-ПП” ЕООД“  на Възложителя от документацията за участие.           
           3. Предлагаме да изпълним поръчката, съгласно изискванията на Възложителя, при следните условия:
 3.1. Партиди, срок на доставка и място на доставка
          3.1.1. Партиди – доставката на електрографитни четки – предмет на обособена позиция №5, се извършва на девет партиди, по количества, съгласно „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки  и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период” на Възложителя от документацията за участие.       
 3.1.2. Срокове на доставка на отделните партиди електрографитни четки – предмет на обособена позиция №5:
– Първа партида - в срок до 90 (деветдесет) дни след датата на сключване на договора;
- Всяка следваща партида – в срок до 90 дни след датата на  доставка на предходната партида
          3.1.3. Място на доставка: гр. Горна Оряховица, ул. Съединение №46 - Локомотивно депо Горна Оряховица
           3.2. Гаранционен срок на доставените електрографитни четки -  .................месеца /не по-кратък от 24 (двадесет и четири) месеца/ от датата на доставка, 
           4. Опаковка и маркировка: 
           Запознати сме с изискванията на Възложителя, визирани в проекта на договор и в Техническите изисквания от документацията за участие в обществената поръчка и декларираме, че ще изпълним следното:
Електрографитните четки ще се доставят консервирани в подходяща, обичайна за този вид 
стоки опаковка, гарантираща и запазваща целостта при транспортиране и съхранение. 
	На всяка четка в горната част трябва да бъде отчетливо нанесена маркировка със 

съдържание: знак на предприятието-производител, означение на марката на материала, релефна линия, показваща безопасната височина на износване на четката (rm), седмица и година на производството.
Маркировката ще бъде нанесена по начин, гарантиращ нейната трайност за целия период на експлоатация.
            5. В случай, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка за обособена позиция №5 се задължаваме  да представими при сключване на договора гаранция за изпълнението му съгласно условията на документацията, както и документите съгласно изискванията на чл. 112, ал. 1 от ЗОП.
            6. Към техническото предложение прилагаме следните документи:
            6.1.  Когато участникът не е производител, представя оторизационен документ (оторизационно писмо, дистрибуторски договор или др. еквивалентни документи) от производителя, доказващ правото на участника да предлага и доставя резервни части на производителя за 2020 г. - заверено  от участника копие;
            6.2. Образец на протокол /или друг документ/, издаден от производителя, за извършени изпитания съгласно процедурата, регламентирана от IEC 60413-72 за следните физически качества на материала: твърдост, плътност, якост на огъване, специфично електрическо съпротивление, пепелно съдържание – копие, заверено от участника;
           6.3. Образец на протокол /или друг документ/, издаден от производителя, удостоверяващ гарантираната сила на изтръгване на извода на четката, съгласно процедурата, регламентирана от IEC 60413-72 - копие, заверено от участника;
          6.4. Образец на протокол /или друг документ/, издаден от производителя, удостоверяващ следните експлоатационни показатели на електрографитни четки:
		а)  пад на напрежение, коефициент на триене и износване, съгласно методиката регламентирана от IEC 60773-83;
		б) преходно съпротивление между четката и извода, съгласно процедурата, регламентирана от IEC 60136-83 – Приложение С.
         Документът следва да е копие, заверено от участника.
          6.5. Гаранция от производителя, че в експлоатация четките няма да се пукат, да се трошат, да замърсяват каналите между колекторните пластини и да зацапват колектора.
          6.6. Чертежи на производителя на предлаганите електрографитни четки, разработени на база Техническите  изисквания на Възложителя и „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период”, заверени за производство през 2020 год., от производителя със свеж подпис и печат.
          6.7.Образец на сертификат за качество, издаден от производителя, за предлаганите електрографитни четки – копие, заверено от участника;
          6.8. Образец на декларация за пълно съответствие на предлаганите електрографитни четки с „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период и с Техническите изисквания на Възложителя от документацията за участие.
           6.9. Образец на гаранционна карта на предлаганите електрографитни четки;
           6.10. Друга информация и/или документи по преценка на участника, относими към предмета на обществената поръчка по обособена позиция позиция №5.

             Забележка: Участникът описва като приложения към настоящото техническо предложение конкретните документи, които прилага, описани в т.6 от настоящото техническо предложение, валидни за него.

 Дата ....... / ........ / …….. г.		              Подпис: ................................ 
						    Печат
   (име и фамилия)
  (качество на представляващия участника)

Упълномощен да подпише предложението от името на: 
......................................................................................................................................................
/изписва се името на участника/
......................................................................................................................................................
/изписва се името на упълномощеното лице и длъжността/                                                                              


































                                                                                                                                         Приложение №2.6		                                                                                                                                       /Образец /     	
             
             ДО 
	“БДЖ- ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД
                                                 		 УЛ.”ИВАН ВАЗОВ” №3
                                                                1080 ГР. СОФИЯ

 ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за обособена позиция № 6 – „Доставка на ЕГ четка с размер 2х(3,85х4,85x24) за тахопреобразувател за скоростомер Hasler (Geber) за ЕМВ серия 32 и ЕЛ серии 44 и 45“


От ....................................................................(наименование на участника), с ЕИК …................................., вписано в ........................…..............................., регистрация по ДДС: …......................., със седалище и адрес на управление …........................ ................................................, адрес за кореспонденция: …..........................................................., телефон за контакт …....................................., факс ….................................., представлявано от .......................................................... (трите имена) в качеството на ..................................... (длъжност, или друго качество)
      
           УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

           Представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрографитни четки и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози"ЕООД за тригодишен период”, разделена на 28  /двадесет и осем/ обособени позиции, за обособена позиция № 6 - „Доставка на ЕГ четка с размер 2х(3,85х4,85x24) за тахопреобразувател за скоростомер Hasler (Geber) за ЕМВ серия 32 и ЕЛ серии 44 и 45“ , както следва:
         
         1. Декларираме, че сме запознати с обявлението за обществената поръчка и документацията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му. 
          2. Декларирамe, че предлаганите от нас електрографитни четки – предмет на обособена позиция №6 съответстват на всички изисквания, посочени в „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки  и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период” и в „Технически изисквания за доставка на електрографитни четки за тягов подвижен състав на „БДЖ-ПП” ЕООД“ на Възложителя от документацията за участие.           
           3. Предлагаме да изпълним поръчката, съгласно изискванията на Възложителя, при следните условия:
 3.1. Партиди, срок на доставка и място на доставка
          3.1.1. Партиди – доставката на електрографитни четки – предмет на обособена позиция №6, се извършва на девет партиди, по количества, съгласно „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки  и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период” на Възложителя от документацията за участие.       
 3.1.2. Срокове на доставка на отделните партиди електрографитни четки – предмет на обособена позиция №6:
– Първа партида - в срок до 90 (деветдесет) дни след датата на сключване на договора;
- Всяка следваща партида – в срок до 90 дни след датата на  доставка на предходната партида
          3.1.3. Място на доставка: гр. Горна Оряховица, ул. Съединение №46 - Локомотивно депо Горна Оряховица
           3.2. Гаранционен срок на доставените електрографитни четки -  .................месеца /не по-кратък от 24 (двадесет и четири) месеца/ от датата на доставка, 
           4. Опаковка и маркировка: 
           Запознати сме с изискванията на Възложителя, визирани в проекта на договор и в Техническите изисквания от документацията за участие в обществената поръчка и декларираме, че ще изпълним следното:
Електрографитните четки ще се доставят консервирани в подходяща, обичайна за този вид 
стоки опаковка, гарантираща и запазваща целостта при транспортиране и съхранение. 
	На всяка четка в горната част трябва да бъде отчетливо нанесена маркировка със 

съдържание: знак на предприятието-производител, означение на марката на материала, релефна линия, показваща безопасната височина на износване на четката (rm), седмица и година на производството.
Маркировката ще бъде нанесена по начин, гарантиращ нейната трайност за целия период на експлоатация.
            5. В случай, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка за обособена позиция №6 се задължаваме  да представими при сключване на договора гаранция за изпълнението му съгласно условията на документацията, както и документите съгласно изискванията на чл. 112, ал. 1 от ЗОП.
            6. Към техническото предложение прилагаме следните документи:
            6.1.  Когато участникът не е производител, представя оторизационен документ (оторизационно писмо, дистрибуторски договор или др. еквивалентни документи) от производителя, доказващ правото на участника да предлага и доставя резервни части на производителя за 2020 г. - заверено  от участника копие;
            6.2. Образец на протокол /или друг документ/, издаден от производителя, за извършени изпитания съгласно процедурата, регламентирана от IEC 60413-72 за следните физически качества на материала: твърдост, плътност, якост на огъване, специфично електрическо съпротивление, пепелно съдържание – копие, заверено от участника;
           6.3. Образец на протокол /или друг документ/, издаден от производителя, удостоверяващ гарантираната сила на изтръгване на извода на четката, съгласно процедурата, регламентирана от IEC 60413-72 - копие, заверено от участника;
          6.4. Образец на протокол /или друг документ/, издаден от производителя, удостоверяващ следните експлоатационни показатели на електрографитни четки:
		а)  пад на напрежение, коефициент на триене и износване, съгласно методиката регламентирана от IEC 60773-83;
		б) преходно съпротивление между четката и извода, съгласно процедурата, регламентирана от IEC 60136-83 – Приложение С.
         Документът следва да е копие, заверено от участника.
          6.5. Гаранция от производителя, че в експлоатация четките няма да се пукат, да се трошат, да замърсяват каналите между колекторните пластини и да зацапват колектора.
          6.6. Чертежи на производителя на предлаганите електрографитни четки, разработени на база Техническите  изисквания на Възложителя и „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период”, заверени за производство през 2020 год., от производителя със свеж подпис и печат.
          6.7.Образец на сертификат за качество, издаден от производителя, за предлаганите електрографитни четки – копие, заверено от участника;
          6.8. Образец на декларация за пълно съответствие на предлаганите електрографитни четки с „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период и с Техническите изисквания на Възложителя от документацията за участие.
           6.9. Образец на гаранционна карта на предлаганите електрографитни четки;
           6.10. Друга информация и/или документи по преценка на участника, относими към предмета на обществената поръчка по обособена позиция позиция №6.
 
             Забележка: Участникът описва като приложения към настоящото техническо предложение конкретните документи, които прилага, описани в т.6 от настоящото техническо предложение, валидни за него.

 Дата ....... / ........ / …….. г.		              Подпис: ................................ 
						    Печат
   (име и фамилия)
  (качество на представляващия участника)

Упълномощен да подпише предложението от името на: 
......................................................................................................................................................
/изписва се името на участника/
......................................................................................................................................................
/изписва се името на упълномощеното лице и длъжността/                                                                              


































                                                                                                                                         Приложение №2.7		                                                                                                                                       /Образец /     	
             
             ДО 
	“БДЖ- ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД
                                                 		 УЛ.”ИВАН ВАЗОВ” №3
                                                                1080 ГР. СОФИЯ

 ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за обособена позиция № 7 – „Доставка на лайсна графитна с размери 240х36х25 за плъзгач на токоснемател за електрически локомотиви и ЕМВ серия 32”


От ....................................................................(наименование на участника), с ЕИК …................................., вписано в ........................…..............................., регистрация по ДДС: …......................., със седалище и адрес на управление …........................ ................................................, адрес за кореспонденция: …..........................................................., телефон за контакт …....................................., факс ….................................., представлявано от .......................................................... (трите имена) в качеството на ..................................... (длъжност, или друго качество)
     
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

           Представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрографитни четки и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози"ЕООД за тригодишен период”, разделена на 28  /двадесет и осем/ обособени позиции, за обособена позиция № 7 - „Доставка на лайсна графитна с размери 240х36х25 за плъзгач на токоснемател за електрически локомотиви и ЕМВ серия 32”, както следва:
         
         1. Декларираме, че сме запознати с обявлението за обществената поръчка и документацията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му. 
          2. Декларирамe, че предлаганите от нас електрографитни лайсни – предмет на обособена позиция №7 съответстват на всички изисквания, посочени в „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки  и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период” и в „Технически изисквания за „Доставка на електрографитни лайстни (вставки) за токоснемателите на електрическите локомотиви” на Възложителя от документацията за участие.           
           3. Предлагаме да изпълним поръчката, съгласно изискванията на Възложителя, при следните условия:
 3.1. Партиди, срок на доставка и място на доставка
          3.1.1. Партиди – доставката на електрографитните лайстни  – предмет на обособена позиция №7, се извършва на девет партиди, по количества, съгласно „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки  и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период” на Възложителя от документацията за участие.       
 3.1.2. Срокове на доставка на отделните партиди електрографитни лайсни  – предмет на обособена позиция №7:
– Първа партида - в срок до 90 (деветдесет) дни след датата на сключване на договора;
- Всяка следваща партида – в срок до 90 дни след датата на  доставка на предходната партида

          3.1.3. Място на доставка: гр. Горна Оряховица, ул. Съединение №46 - Локомотивно депо Горна Оряховица
           3.2. Гаранционен срок на доставените електрографитни лайстни -  .................месеца /не по-кратък от 24 (двадесет и четири) месеца/ от датата на доставка, 
           4. Опаковка и маркировка: 
           Запознати сме с изискванията на Възложителя, визирани в проекта на договор и в Техническите изисквания от документацията за участие в обществената поръчка и декларираме, че ще изпълним следното:
Електрографитните лайсни ще се доставят консервирани в подходяща, обичайна за този вид 
стоки опаковка, гарантираща и запазваща целостта при транспортиране и съхранение. 
	На всяка лайстна в противоположната на работната повърхнина част трябва да бъде 

отчетливо нанесена маркировка със съдържание: знак на фирмата- производител, тип (материал) на лайстната), месец и последните две цифри от годината на производство.
Маркировката ще бъде нанесена по начин, гарантиращ нейната трайност за целия период на експлоатиране.
            5. В случай, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка за обособена позиция №7 се задължаваме  да представими при сключване на договора гаранция за изпълнението му съгласно условията на документацията, както и документите съгласно изискванията на чл. 112, ал. 1 от ЗОП.
            6. Към техническото предложение прилагаме следните документи:
            6.1. Когато участникът не е производител, представя оторизационен документ (оторизационно писмо, дистрибуторски договор или др. еквивалентни документи) от производителя, доказващ правото на участника да предлага и доставя резервни части на производителя за 2020 г. - заверено  от участника копие.
           6.2. Образец на протокол  от производителя за основните качества на материала – копие, заверено от участника;
           6.3. Чертежи на производителя на предлаганите електрографитни лайсни, разработени на база Техническите  изисквания на Възложителя и „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период”, заверени за производство през 2020 год., от производителя със свеж подпис и печат.
          6.4. Образец на сертификат за качество, издаден от производителя, за предлаганите електрографитни лайсни  – копие, заверено от участника.    
          6.5. Образец на декларация за пълно съответствие на предлаганите електрографитни лайсни с „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период и с Техническите изисквания на Възложителя от документацията за участие.
          6.6. Образец на гаранционна карта на предлаганите електрографитни лайсни;
          6.7 Друга информация и/или документи по преценка на участника, относими към предмета на обществената поръчка по обособена позиция позиция №7.
            Забележка: Участникът описва като приложения към настоящото техническо предложение конкретните документи, които прилага, описани в т.6 от настоящото техническо предложение, валидни за него.

 Дата ....... / ........ / …….. г.		              Подпис: ................................ 
						    Печат
   (име и фамилия)
  (качество на представляващия участника)
Упълномощен да подпише предложението от името на: 
......................................................................................................................................................
/изписва се името на участника/
......................................................................................................................................................
/изписва се името на упълномощеното лице и длъжността/                                                                             
                                                                                                                           Приложение №2.8	                                                                                                                                                              
                                                                       /Образец /      	
             
             ДО 
	“БДЖ- ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД
                                                 		 УЛ.”ИВАН ВАЗОВ” №3
                                                                1080 ГР. СОФИЯ


 ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за обособена позиция № 8 – „Доставка на ЕГ четка с размер 2х(10х40х50) за ТД на ЕМВ с-я 32”

От ....................................................................(наименование на участника), с ЕИК …................................., вписано в ........................…..............................., регистрация по ДДС: …......................., със седалище и адрес на управление …........................ ................................................, адрес за кореспонденция: …..........................................................., телефон за контакт …....................................., факс ….................................., представлявано от .......................................................... (трите имена) в качеството на ..................................... (длъжност, или друго качество)

           УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

           Представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрографитни четки и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози"ЕООД за тригодишен период”, разделена на 28  /двадесет и осем/ обособени позиции, за обособена позиция № 8 - „Доставка на ЕГ четка с размер 2х(10х40х50) за ТД на ЕМВ с-я 32” , както следва:
         
         1. Декларираме, че сме запознати с обявлението за обществената поръчка и документацията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му. 
          2. Декларирамe, че предлаганите от нас електрографитни четки – предмет на обособена позиция №8 съответстват на всички изисквания, посочени в „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки  и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период” и в „Технически изисквания за доставка на електрографитни четки за тягов подвижен състав на „БДЖ-ПП” ЕООД“  на Възложителя от документацията за участие.           
           3. Предлагаме да изпълним поръчката, съгласно изискванията на Възложителя, при следните условия:
 3.1. Партиди, срок на доставка и място на доставка
          3.1.1. Партиди – доставката на електрографитни четки – предмет на обособена позиция №8, се извършва на девет партиди, по количества, съгласно „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки  и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период” на Възложителя от документацията за участие.       
 3.1.2. Срокове на доставка на отделните партиди електрографитни четки – предмет на обособена позиция №8:
– Първа партида - в срок до 90 (деветдесет) дни след  датата на сключване на договора;
- Всяка следваща партида – в срок до 90 дни след датата на доставка на предходната партида


          3.1.3. Място на доставка: гр. Горна Оряховица, ул. Съединение №46 - Локомотивно депо Горна Оряховица
           3.2. Гаранционен срок на доставените електрографитни четки -  .................месеца /не по-кратък от 24 (двадесет и четири) месеца/ от датата на доставка, 
           4. Опаковка и маркировка: 
           Запознати сме с изискванията на Възложителя, визирани в проекта на договор и в Техническите изисквания от документацията за участие в обществената поръчка и декларираме, че ще изпълним следното:
Електрографитните четки ще се доставят консервирани в подходяща, обичайна за този вид 
стоки опаковка, гарантираща и запазваща целостта при транспортиране и съхранение. 
	На всяка четка в горната част трябва да бъде отчетливо нанесена маркировка със 

съдържание: знак на предприятието-производител, означение на марката на материала, релефна линия, показваща безопасната височина на износване на четката (rm), седмица и година на производството.
Маркировката ще бъде нанесена по начин, гарантиращ нейната трайност за целия период на експлоатация.
            5. В случай, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка за обособена позиция №8 се задължаваме  да представими при сключване на договора гаранция за изпълнението му съгласно условията на документацията, както и документите съгласно изискванията на чл. 112, ал. 1 от ЗОП.
            6. Към техническото предложение прилагаме следните документи:
           6.1.  Когато участникът не е производител, представя оторизационен документ (оторизационно писмо, дистрибуторски договор или др. еквивалентни документи) от производителя, доказващ правото на участника да предлага и доставя резервни части на производителя за 2020 г. - заверено  от участника копие;
            6.2. Образец на протокол /или друг документ/, издаден от производителя, за извършени изпитания съгласно процедурата, регламентирана от IEC 60413-72 за следните физически качества на материала: твърдост, плътност, якост на огъване, специфично електрическо съпротивление, пепелно съдържание – копие, заверено от участника;
           6.3. Образец на протокол /или друг документ/, издаден от производителя, удостоверяващ гарантираната сила на изтръгване на извода на четката, съгласно процедурата, регламентирана от IEC 60413-72 - копие, заверено от участника;
          6.4. Образец на протокол /или друг документ/, издаден от производителя, удостоверяващ следните експлоатационни показатели на електрографитни четки:
		а)  пад на напрежение, коефициент на триене и износване, съгласно методиката регламентирана от IEC 60773-83;
		б) преходно съпротивление между четката и извода, съгласно процедурата, регламентирана от IEC 60136-83 – Приложение С.
         Документът следва да е копие, заверено от участника.
          6.5. Гаранция от производителя, че в експлоатация четките няма да се пукат, да се трошат, да замърсяват каналите между колекторните пластини и да зацапват колектора.
          6.6. Чертежи на производителя на предлаганите електрографитни четки, разработени на база Техническите  изисквания на Възложителя и „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период”, заверени за производство през 2020 год., от производителя със свеж подпис и печат.
          6.7.Образец на сертификат за качество, издаден от производителя, за предлаганите електрографитни четки – копие, заверено от участника;
          6.8. Образец на декларация за пълно съответствие на предлаганите електрографитни четки с „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период и с Техническите изисквания на Възложителя от документацията за участие.
          6.9. Образец на гаранционна карта на предлаганите електрографитни четки;
          6.10. Друга информация и/или документи по преценка на участника, относими към предмета на обществената поръчка по обособена позиция позиция № 8.
             Забележка: Участникът описва като приложения към настоящото техническо предложение конкретните документи, които прилага, описани в т.6 от настоящото техническо предложение, валидни за него.

 Дата ....... / ........ / …….. г.		              Подпис: ................................ 
						    Печат
   (име и фамилия)
  (качество на представляващия участника)

Упълномощен да подпише предложението от името на: 
......................................................................................................................................................
/изписва се името на участника/
......................................................................................................................................................
/изписва се името на упълномощеното лице и длъжността/                                                                              






































                                                                                                                           Приложение №2.9                                                                                                                                                            
                                                                       /Образец /      	
             
             ДО 
	“БДЖ- ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД
                                                 		 УЛ.”ИВАН ВАЗОВ” №3
                                                                1080 ГР. СОФИЯ


 ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за обособена позиция № 9 – „Доставка на ЕГ четка с размер 2x(8x32x50) заТД тип LJE-108-2 за ЕЛ серия 46200”

От ....................................................................(наименование на участника), с ЕИК …................................., вписано в ........................…..............................., регистрация по ДДС: …......................., със седалище и адрес на управление …........................ ................................................, адрес за кореспонденция: …..........................................................., телефон за контакт …....................................., факс ….................................., представлявано от .......................................................... (трите имена) в качеството на ..................................... (длъжност, или друго качество)
  
           
           УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

           Представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрографитни четки и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози"ЕООД за тригодишен период”, разделена на 28  /двадесет и осем/ обособени позиции, за обособена позиция № 9 - „Доставка на ЕГ четка с размер 2x(8x32x50) заТД тип LJE-108-2 за ЕЛ серия 46200” , както следва:
         
         1. Декларираме, че сме запознати с обявлението за обществената поръчка и документацията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му. 
          2. Декларирамe, че предлаганите от нас електрографитни четки – предмет на обособена позиция №9 съответстват на всички изисквания, посочени в „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки  и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период” и в „Технически изисквания за доставка на електрографитни четки за тягов подвижен състав на „БДЖ-ПП” ЕООД“ на Възложителя от документацията за участие.           
           3. Предлагаме да изпълним поръчката, съгласно изискванията на Възложителя, при следните условия:
 3.1. Партиди, срок на доставка и място на доставка
          3.1.1. Партиди – доставката на електрографитни четки – предмет на обособена позиция № 9, се извършва на девет партиди, по количества, съгласно  Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки  и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период” на Възложителя от документацията за участие.       
 3.1.2. Срокове на доставка на отделните партиди електрографитни четки – предмет на обособена позиция №9:
– Първа партида - в срок до 90 (деветдесет) дни след датата на сключване на договора;
- Всяка следваща партида – в срок до 90 дни след датата на  доставка на предходната партида
          3.1.3. Място на доставка: гр. София, ул. Заводска №1 - Локомотивно депо София - район София
           3.2. Гаранционен срок на доставените електрографитни четки -  .................месеца /не по-кратък от 24 (двадесет и четири) месеца/ от датата на доставка, 
           4. Опаковка и маркировка: 
           Запознати сме с изискванията на Възложителя, визирани в проекта на договор и в Техническите изисквания от документацията за участие в обществената поръчка и декларираме, че ще изпълним следното:
Електрографитните четки ще се доставят консервирани в подходяща, обичайна за този вид 
стоки опаковка, гарантираща и запазваща целостта при транспортиране и съхранение. 
	На всяка четка в горната част трябва да бъде отчетливо нанесена маркировка със 

съдържание: знак на предприятието-производител, означение на марката на материала, релефна линия, показваща безопасната височина на износване на четката (rm), седмица и година на производството.
Маркировката ще бъде нанесена по начин, гарантиращ нейната трайност за целия период на експлоатация.
            5. В случай, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка за обособена позиция №9 се задължаваме  да представими при сключване на договора гаранция за изпълнението му съгласно условията на документацията, както и документите съгласно изискванията на чл. 112, ал. 1 от ЗОП.
            6. Към техническото предложение прилагаме следните документи:
            6.1. Когато участникът не е производител, представя оторизационен документ (оторизационно писмо, дистрибуторски договор или др. еквивалентни документи) от производителя, доказващ правото на участника да предлага и доставя резервни части на производителя за 2020 г. - заверено  от участника копие;
            6.2. Образец на протокол /или друг документ/, издаден от производителя, за извършени изпитания съгласно процедурата, регламентирана от IEC 60413-72 за следните физически качества на материала: твърдост, плътност, якост на огъване, специфично електрическо съпротивление, пепелно съдържание – копие, заверено от участника;
           6.3. Образец на протокол /или друг документ/, издаден от производителя, удостоверяващ гарантираната сила на изтръгване на извода на четката, съгласно процедурата, регламентирана от IEC 60413-72 - копие, заверено от участника;
          6.4. Образец на протокол /или друг документ/, издаден от производителя, удостоверяващ следните експлоатационни показатели на електрографитни четки:
		а)  пад на напрежение, коефициент на триене и износване, съгласно методиката регламентирана от IEC 60773-83;
		б) преходно съпротивление между четката и извода, съгласно процедурата, регламентирана от IEC 60136-83 – Приложение С.
         Документът следва да е копие, заверено от участника.
          6.5. Гаранция от производителя, че в експлоатация четките няма да се пукат, да се трошат, да замърсяват каналите между колекторните пластини и да зацапват колектора.
          6.6. Чертежи на производителя на предлаганите електрографитни четки, разработени на база Техническите  изисквания на Възложителя и „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период”, заверени за производство през 2020 год., от производителя със свеж подпис и печат.
          6.7.Образец на сертификат за качество, издаден от производителя, за предлаганите електрографитни четки – копие, заверено от участника;
          6.8. Образец на декларация за пълно съответствие на предлаганите електрографитни четки с „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период и с Техническите изисквания на Възложителя от документацията за участие.
          6.9. Образец на гаранционна карта на предлаганите електрографитни четки;
          6.10. Друга информация и/или документи по преценка на участника, относими към предмета на обществената поръчка по обособена позиция позиция № 9.

        Забележка: Участникът описва като приложения към настоящото техническо предложение конкретните документи, които прилага, описани в т.6 от настоящото техническо предложение, валидни за него.

 Дата ....... / ........ / …….. г.		              Подпис: ................................ 
						    Печат
   (име и фамилия)
  (качество на представляващия участника)

Упълномощен да подпише предложението от името на: 
......................................................................................................................................................
/изписва се името на участника/
......................................................................................................................................................
/изписва се името на упълномощеното лице и длъжността/                                                                              





































                                                                                                                           Приложение №2.10                                                                                                                                                            
                                                                       /Образец /      	
             
             ДО 
	“БДЖ- ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД
                                                 		 УЛ.”ИВАН ВАЗОВ” №3
                                                                1080 ГР. СОФИЯ


 ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за обособена позиция № 10 – „Доставка на ЕГ четка с размер Ø60х22 за буксово заземление за ЕЛ серия 46200”

От ....................................................................(наименование на участника), с ЕИК …................................., вписано в ........................…..............................., регистрация по ДДС: …......................., със седалище и адрес на управление …........................ ................................................, адрес за кореспонденция: …..........................................................., телефон за контакт …....................................., факс ….................................., представлявано от .......................................................... (трите имена) в качеството на ..................................... (длъжност, или друго качество)
 
           УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

           Представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрографитни четки и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози"ЕООД за тригодишен период”, разделена на 28  /двадесет и осем/ обособени позиции, за обособена позиция № 10 - „Доставка на ЕГ четка с размер Ø60х22 за буксово заземление за ЕЛ серия 46200”, както следва:
         
         1. Декларираме, че сме запознати с обявлението за обществената поръчка и документацията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му. 
          2. Декларирамe, че предлаганите от нас електрографитни четки – предмет на обособена позиция №10 съответстват на всички изисквания, посочени в „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период” и в „Технически изисквания за доставка на електрографитни четки за тягов подвижен състав на „БДЖ-ПП” ЕООД“ на Възложителя от документацията за участие.           
           3. Предлагаме да изпълним поръчката, съгласно изискванията на Възложителя, при следните условия:
 3.1. Партиди, срок на доставка и място на доставка
          3.1.1. Партиди – доставката на електрографитни четки – предмет на обособена позиция №10, се извършва на три партиди, по количества, съгласно „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки  и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период” на Възложителя от документацията за участие.       
 3.1.2. Срокове на доставка на отделните партиди електрографитни четки – предмет на обособена позиция №10:
– Първа партида - в срок до 90 (деветдесет) дни, считано от датата на сключване на договора;
- Всяка следваща партида – в срок до 90 дни след датата на  доставка на предходната партида
          3.1.3. Място на доставка: гр. София, ул. Заводска №1 - Локомотивно депо София - район София
           3.2. Гаранционен срок на доставените електрографитни четки -  .................месеца /не по-кратък от 24 (двадесет и четири) месеца/ от датата на доставка, 
           4. Опаковка и маркировка: 
           Запознати сме с изискванията на Възложителя, визирани в проекта на договор и в Техническите изисквания от документацията за участие в обществената поръчка и декларираме, че ще изпълним следното:
Електрографитните четки ще се доставят консервирани в подходяща, обичайна за този вид 
стоки опаковка, гарантираща и запазваща целостта при транспортиране и съхранение. 
	На всяка четка в горната част трябва да бъде отчетливо нанесена маркировка със 

съдържание: знак на предприятието-производител, означение на марката на материала, релефна линия, показваща безопасната височина на износване на четката (rm), седмица и година на производството.
Маркировката ще бъде нанесена по начин, гарантиращ нейната трайност за целия период на експлоатация.
            5. В случай, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка за обособена позиция №10 се задължаваме  да представими при сключване на договора гаранция за изпълнението му съгласно условията на документацията, както и документите съгласно изискванията на чл. 112, ал. 1 от ЗОП.
            6. Към техническото предложение прилагаме следните документи:
            6.1. Когато участникът не е производител, представя оторизационен документ (оторизационно писмо, дистрибуторски договор или др. еквивалентни документи) от производителя, доказващ правото на участника да предлага и доставя резервни части на производителя за 2020 г. - заверено  от участника копие;
            6.2. Образец на протокол /или друг документ/, издаден от производителя, за извършени изпитания съгласно процедурата, регламентирана от IEC 60413-72 за следните физически качества на материала: твърдост, плътност, якост на огъване, специфично електрическо съпротивление, пепелно съдържание – копие, заверено от участника;
           6.3. Образец на протокол /или друг документ/, издаден от производителя, удостоверяващ гарантираната сила на изтръгване на извода на четката, съгласно процедурата, регламентирана от IEC 60413-72 - копие, заверено от участника;
          6.4. Образец на протокол /или друг документ/, издаден от производителя, удостоверяващ следните експлоатационни показатели на електрографитни четки:
		а)  пад на напрежение, коефициент на триене и износване, съгласно методиката регламентирана от IEC 60773-83;
		б) преходно съпротивление между четката и извода, съгласно процедурата, регламентирана от IEC 60136-83 – Приложение С.
         Документът следва да е копие, заверено от участника.
          6.5. Гаранция от производителя, че в експлоатация четките няма да се пукат, да се трошат, да замърсяват каналите между колекторните пластини и да зацапват колектора.
          6.6. Чертежи на производителя на предлаганите електрографитни четки, разработени на база Техническите  изисквания на Възложителя и „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период”, заверени за производство през 2020 год., от производителя със свеж подпис и печат.
          6.7.Образец на сертификат за качество, издаден от производителя, за предлаганите електрографитни четки – копие, заверено от участника;
          6.8. Образец на декларация за пълно съответствие на предлаганите електрографитни четки с „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период и с Техническите изисквания на Възложителя от документацията за участие.
          6.9. Образец на гаранционна карта на предлаганите електрографитни четки;
          6.10. Друга информация и/или документи по преценка на участника, относими към предмета на обществената поръчка по обособена позиция позиция № 10.

             Забележка: Участникът описва като приложения към настоящото техническо предложение конкретните документи, които прилага, описани в т.6 от настоящото техническо предложение, валидни за него.

 Дата ....... / ........ / …….. г.		              Подпис: ................................ 
						    Печат
   (име и фамилия)
  (качество на представляващия участника)

Упълномощен да подпише предложението от името на: 
......................................................................................................................................................
/изписва се името на участника/
......................................................................................................................................................
/изписва се името на упълномощеното лице и длъжността/                                                                              



































                                                                                                                          Приложение №2.11                                                                                                                                                            
                                                                       /Образец /      	
             
             ДО 
	“БДЖ- ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД
                                                 		 УЛ.”ИВАН ВАЗОВ” №3
                                                                1080 ГР. СОФИЯ


 ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за обособена позиция № 11 – „Доставка на ЕГ четка с размер Ø45х33 за буксово заземление за ЕЛ серия 46200”

От ....................................................................(наименование на участника), с ЕИК …................................., вписано в ........................…..............................., регистрация по ДДС: …......................., със седалище и адрес на управление …........................ ................................................, адрес за кореспонденция: …..........................................................., телефон за контакт …....................................., факс ….................................., представлявано от .......................................................... (трите имена) в качеството на ..................................... (длъжност, или друго качество)
  
           
           УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

           Представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрографитни четки и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози"ЕООД за тригодишен период”, разделена на 28  /двадесет и осем/ обособени позиции, за обособена позиция № 11 - „Доставка на ЕГ четка с размер Ø45х33 за буксово заземление за ЕЛ серия 46200”, както следва:
         
         1. Декларираме, че сме запознати с обявлението за обществената поръчка и документацията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му. 
          2. Декларирамe, че предлаганите от нас електрографитни четки – предмет на обособена позиция №11 съответстват на всички изисквания, посочени в „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки  и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период” и в „Технически изисквания за доставка на електрографитни четки за тягов подвижен състав на „БДЖ-ПП” ЕООД“  на Възложителя от документацията за участие.           
           3. Предлагаме да изпълним поръчката, съгласно изискванията на Възложителя, при следните условия:
 3.1. Партиди, срок на доставка и място на доставка
          3.1.1. Партиди – доставката на електрографитни четки – предмет на обособена позиция №11, се извършва на три партиди, по количества, съгласно „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки  и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период” на Възложителя от документацията за участие.       
 3.1.2. Срокове на доставка на отделните партиди електрографитни четки – предмет на обособена позиция №11:
– Първа партида - в срок до 90 (деветдесет) дни след датата на сключване на договора;
- Всяка следваща партида – в срок до 90 дни след датата на  доставка на предходната партида

          3.1.3. Място на доставка: гр. София, ул. Заводска №1 - Локомотивно депо София - район София
           3.2. Гаранционен срок на доставените електрографитни четки -  .................месеца /не по-кратък от 24 (двадесет и четири) месеца/ от датата на доставка, 
           4. Опаковка и маркировка: 
           Запознати сме с изискванията на Възложителя, визирани в проекта на договор и в Техническите изисквания от документацията за участие в обществената поръчка и декларираме, че ще изпълним следното:
Електрографитните четки ще се доставят консервирани в подходяща, обичайна за този вид 
стоки опаковка, гарантираща и запазваща целостта при транспортиране и съхранение. 
	На всяка четка в горната част трябва да бъде отчетливо нанесена маркировка със 

съдържание: знак на предприятието-производител, означение на марката на материала, релефна линия, показваща безопасната височина на износване на четката (rm), седмица и година на производството.
Маркировката ще бъде нанесена по начин, гарантиращ нейната трайност за целия период на експлоатация.
            5. В случай, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка за обособена позиция №11 се задължаваме  да представими при сключване на договора гаранция за изпълнението му съгласно условията на документацията, както и документите съгласно изискванията на чл. 112, ал. 1 от ЗОП.
            6. Към техническото предложение прилагаме следните документи:
            6.1. Когато участникът не е производител, представя оторизационен документ (оторизационно писмо, дистрибуторски договор или др. еквивалентни документи) от производителя, доказващ правото на участника да предлага и доставя резервни части на производителя за 2020 г. - заверено  от участника копие;
            6.2. Образец на протокол /или друг документ/, издаден от производителя, за извършени изпитания съгласно процедурата, регламентирана от IEC 60413-72 за следните физически качества на материала: твърдост, плътност, якост на огъване, специфично електрическо съпротивление, пепелно съдържание – копие, заверено от участника;
           6.3. Образец на протокол /или друг документ/, издаден от производителя, удостоверяващ гарантираната сила на изтръгване на извода на четката, съгласно процедурата, регламентирана от IEC 60413-72 - копие, заверено от участника;
          6.4. Образец на протокол /или друг документ/, издаден от производителя, удостоверяващ следните експлоатационни показатели на електрографитни четки:
		а)  пад на напрежение, коефициент на триене и износване, съгласно методиката регламентирана от IEC 60773-83;
		б) преходно съпротивление между четката и извода, съгласно процедурата, регламентирана от IEC 60136-83 – Приложение С.
         Документът следва да е копие, заверено от участника.
          6.5. Гаранция от производителя, че в експлоатация четките няма да се пукат, да се трошат, да замърсяват каналите между колекторните пластини и да зацапват колектора.
          6.6. Чертежи на производителя на предлаганите електрографитни четки, разработени на база Техническите  изисквания на Възложителя и „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период”, заверени за производство през 2020 год., от производителя със свеж подпис и печат.
          6.7.Образец на сертификат за качество, издаден от производителя, за предлаганите електрографитни четки – копие, заверено от участника;
          6.8. Образец на декларация за пълно съответствие на предлаганите електрографитни четки с „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период и с Техническите изисквания на Възложителя от документацията за участие.
          6.9. Образец на гаранционна карта на предлаганите електрографитни четки;
          6.10. Друга информация и/или документи по преценка на участника, относими към предмета на обществената поръчка по обособена позиция позиция № 11.

             Забележка: Участникът описва като приложения към настоящото техническо предложение конкретните документи, които прилага, описани в т.6 от настоящото техническо предложение, валидни за него.

 Дата ....... / ........ / …….. г.		              Подпис: ................................ 
						    Печат
   (име и фамилия)
  (качество на представляващия участника)

Упълномощен да подпише предложението от името на: 
......................................................................................................................................................
/изписва се името на участника/
......................................................................................................................................................
/изписва се името на упълномощеното лице и длъжността/                                                                              



































                                                                                                                          Приложение №2.12                                                                                                                                                            
                                                                       /Образец /      	
             
             ДО 
	“БДЖ- ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД
                                                 		 УЛ.”ИВАН ВАЗОВ” №3
                                                                1080 ГР. СОФИЯ


 ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за обособена позиция № 12 – „Доставка на ЕГ четка с размер 20х40х60 за буксово заземление за ЕЛ серия 46200”

От ....................................................................(наименование на участника), с ЕИК …................................., вписано в ........................…..............................., регистрация по ДДС: …......................., със седалище и адрес на управление …........................ ................................................, адрес за кореспонденция: …..........................................................., телефон за контакт …....................................., факс ….................................., представлявано от .......................................................... (трите имена) в качеството на ..................................... (длъжност, или друго качество)
  
           
           УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

           Представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрографитни четки и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози"ЕООД за тригодишен период”, разделена на 28  /двадесет и осем/ обособени позиции, за обособена позиция № 12 -–  „Доставка на ЕГ четка с размер 20х40х60 за буксово заземление за ЕЛ серия 46200”, както следва:
         
         1. Декларираме, че сме запознати с обявлението за обществената поръчка и документацията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му. 
          2. Декларирамe, че предлаганите от нас електрографитни четки – предмет на обособена позиция №12 съответстват на всички изисквания, посочени в „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки  и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период” и  на „Технически изисквания за доставка на електрографитни четки за тягов подвижен състав на „БДЖ-ПП” ЕООД“ на Възложителя от документацията за участие.           
           3. Предлагаме да изпълним поръчката, съгласно изискванията на Възложителя, при следните условия:
 3.1. Партиди, срок на доставка и място на доставка
          3.1.1. Партиди – доставката на електрографитни четки – предмет на обособена позиция №12, се извършва на три партиди, по количества, съгласно „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период” на Възложителя от документацията за участие.       
 3.1.2. Срокове на доставка на отделните партиди електрографитни четки – предмет на обособена позиция №12:
– Първа партида - в срок до 90 (деветдесет) дни след датата на сключване на договора;
- Всяка следваща партида – в срок до 90 дни след датата на  доставка на предходната партида
          3.1.3. Място на доставка: гр. София, ул. Заводска №1 - Локомотивно депо София - район София
           3.2. Гаранционен срок на доставените електрографитни четки -  .................месеца /не по-кратък от 24 (двадесет и четири) месеца/ от датата на доставка
           4. Опаковка и маркировка: 
           Запознати сме с изискванията на Възложителя, визирани в проекта на договор и в Техническите изисквания от документацията за участие в обществената поръчка и декларираме, че ще изпълним следното:
Електрографитните четки ще се доставят консервирани в подходяща, обичайна за този вид 
стоки опаковка, гарантираща и запазваща целостта при транспортиране и съхранение. 
	На всяка четка в горната част трябва да бъде отчетливо нанесена маркировка със 

съдържание: знак на предприятието-производител, означение на марката на материала, релефна линия, показваща безопасната височина на износване на четката (rm), седмица и година на производството.
Маркировката ще бъде нанесена по начин, гарантиращ нейната трайност за целия период на експлоатация.
            5. В случай, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка за обособена позиция №12 се задължаваме  да представими при сключване на договора гаранция за изпълнението му съгласно условията на документацията, както и документите съгласно изискванията на чл. 112, ал. 1 от ЗОП.
            6. Към техническото предложение прилагаме следните документи:
            6.1. Когато участникът не е производител, представя оторизационен документ (оторизационно писмо, дистрибуторски договор или др. еквивалентни документи) от производителя, доказващ правото на участника да предлага и доставя резервни части на производителя за 2020 г. - заверено  от участника копие;
            6.2. Образец на протокол /или друг документ/, издаден от производителя, за извършени изпитания съгласно процедурата, регламентирана от IEC 60413-72 за следните физически качества на материала: твърдост, плътност, якост на огъване, специфично електрическо съпротивление, пепелно съдържание – копие, заверено от участника;
           6.3. Образец на протокол /или друг документ/, издаден от производителя, удостоверяващ гарантираната сила на изтръгване на извода на четката, съгласно процедурата, регламентирана от IEC 60413-72 - копие, заверено от участника;
          6.4. Образец на протокол /или друг документ/, издаден от производителя, удостоверяващ следните експлоатационни показатели на електрографитни четки:
		а)  пад на напрежение, коефициент на триене и износване, съгласно методиката регламентирана от IEC 60773-83;
		б) преходно съпротивление между четката и извода, съгласно процедурата, регламентирана от IEC 60136-83 – Приложение С.
         Документът следва да е копие, заверено от участника.
          6.5. Гаранция от производителя, че в експлоатация четките няма да се пукат, да се трошат, да замърсяват каналите между колекторните пластини и да зацапват колектора.
          6.6. Чертежи на производителя на предлаганите електрографитни четки, разработени на база Техническите  изисквания на Възложителя и „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период”, заверени за производство през 2020 год., от производителя със свеж подпис и печат.
          6.7.Образец на сертификат за качество, издаден от производителя, за предлаганите електрографитни четки – копие, заверено от участника;
          6.8. Образец на декларация за пълно съответствие на предлаганите електрографитни четки с „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период и с Техническите изисквания на Възложителя от документацията за участие.
          6.9. Образец на гаранционна карта на предлаганите електрографитни четки;
          6.10. Друга информация и/или документи по преценка на участника, относими към предмета на обществената поръчка по обособена позиция позиция № 12.

             Забележка: Участникът описва като приложения към настоящото техническо предложение конкретните документи, които прилага, описани в т.6 от настоящото техническо предложение, валидни за него.

 Дата ....... / ........ / …….. г.		              Подпис: ................................ 
						    Печат
   (име и фамилия)
  (качество на представляващия участника)

Упълномощен да подпише предложението от името на: 
......................................................................................................................................................
/изписва се името на участника/
......................................................................................................................................................
/изписва се името на упълномощеното лице и длъжността/                                                                              



































                                                                                                                          Приложение №2.13                                                                                                                                                            
                                                                       /Образец /      	
             
             ДО 
	“БДЖ- ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД
                                                 		 УЛ.”ИВАН ВАЗОВ” №3
                                                                1080 ГР. СОФИЯ


 ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за обособена позиция № 13 – „Доставка на ЕГ четка с размер 2х(12,5х32х50) за ТД тип 009 на ЕЛ серия 61”

От ....................................................................(наименование на участника), с ЕИК …................................., вписано в ........................…..............................., регистрация по ДДС: …......................., със седалище и адрес на управление …........................ ................................................, адрес за кореспонденция: …..........................................................., телефон за контакт …....................................., факс ….................................., представлявано от .......................................................... (трите имена) в качеството на ..................................... (длъжност, или друго качество)
  
           
           УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

           Представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрографитни четки и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози"ЕООД за тригодишен период”, разделена на 28  /двадесет и осем/ обособени позиции, за обособена позиция № 13 -– „Доставка на ЕГ четка с размер 2х(12,5х32х50) за ТД тип 009 на ЕЛ серия 61”, както следва:
         
         1. Декларираме, че сме запознати с обявлението за обществената поръчка и документацията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му. 
          2. Декларирамe, че предлаганите от нас електрографитни четки – предмет на обособена позиция №13 съответстват на всички изисквания, посочени в „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период” и в „Технически изисквания за доставка на електрографитни четки за тягов подвижен състав на „БДЖ-ПП” ЕООД“ на Възложителя от документацията за участие.           
           3. Предлагаме да изпълним поръчката, съгласно изискванията на Възложителя, при следните условия:
 3.1. Партиди, срок на доставка и място на доставка
          3.1.1. Партиди – доставката на електрографитни четки – предмет на обособена позиция №13, се извършва на три партиди, по количества, съгласно „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки  и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период” на Възложителя от документацията за участие.       
 3.1.2. Срокове на доставка на отделните партиди електрографитни четки – предмет на обособена позиция №13:
– Първа партида - в срок до 90 (деветдесет) дни след датата на сключване на договора;
- Всяка следваща партида – в срок до 90 дни след датата на  доставка на предходната партида

          3.1.3. Място на доставка: гр. София, ул. Заводска №1 - Локомотивно депо София - район София
           3.2. Гаранционен срок на доставените електрографитни четки -  .................месеца /не по-кратък от 24 (двадесет и четири) месеца/ от датата на доставка, 
           4. Опаковка и маркировка: 
           Запознати сме с изискванията на Възложителя, визирани в проекта на договор и в Техническите изисквания от документацията за участие в обществената поръчка и декларираме, че ще изпълним следното:
Електрографитните четки ще се доставят консервирани в подходяща, обичайна за този вид 
стоки опаковка, гарантираща и запазваща целостта при транспортиране и съхранение. 
	На всяка четка в горната част трябва да бъде отчетливо нанесена маркировка със 

съдържание: знак на предприятието-производител, означение на марката на материала, релефна линия, показваща безопасната височина на износване на четката (rm), седмица и година на производството.
Маркировката ще бъде нанесена по начин, гарантиращ нейната трайност за целия период на експлоатация.
            5. В случай, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка за обособена позиция №13 се задължаваме  да представими при сключване на договора гаранция за изпълнението му съгласно условията на документацията, както и документите съгласно изискванията на чл. 112, ал. 1 от ЗОП.
            6. Към техническото предложение прилагаме следните документи:
            6.1. Когато участникът не е производител, представя оторизационен документ (оторизационно писмо, дистрибуторски договор или др. еквивалентни документи) от производителя, доказващ правото на участника да предлага и доставя резервни части на производителя за 2020 г. - заверено  от участника копие;
            6.2. Образец на протокол /или друг документ/, издаден от производителя, за извършени изпитания съгласно процедурата, регламентирана от IEC 60413-72 за следните физически качества на материала: твърдост, плътност, якост на огъване, специфично електрическо съпротивление, пепелно съдържание – копие, заверено от участника;
           6.3. Образец на протокол /или друг документ/, издаден от производителя, удостоверяващ гарантираната сила на изтръгване на извода на четката, съгласно процедурата, регламентирана от IEC 60413-72 - копие, заверено от участника;
          6.4. Образец на протокол /или друг документ/, издаден от производителя, удостоверяващ следните експлоатационни показатели на електрографитни четки:
		а)  пад на напрежение, коефициент на триене и износване, съгласно методиката регламентирана от IEC 60773-83;
		б) преходно съпротивление между четката и извода, съгласно процедурата, регламентирана от IEC 60136-83 – Приложение С.
         Документът следва да е копие, заверено от участника.
          6.5. Гаранция от производителя, че в експлоатация четките няма да се пукат, да се трошат, да замърсяват каналите между колекторните пластини и да зацапват колектора.
          6.6. Чертежи на производителя на предлаганите електрографитни четки, разработени на база Техническите  изисквания на Възложителя и „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период”, заверени за производство през 2020 год., от производителя със свеж подпис и печат.
          6.7.Образец на сертификат за качество, издаден от производителя, за предлаганите електрографитни четки – копие, заверено от участника;
          6.8. Образец на декларация за пълно съответствие на предлаганите електрографитни четки с „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период и с Техническите изисквания на Възложителя от документацията за участие.
          6.9. Образец на гаранционна карта на предлаганите електрографитни четки;
          6.10. Друга информация и/или документи по преценка на участника, относими към предмета на обществената поръчка по обособена позиция позиция № 13.

             Забележка: Участникът описва като приложения към настоящото техническо предложение конкретните документи, които прилага, описани в т.6 от настоящото техническо предложение, валидни за него.

 Дата ....... / ........ / …….. г.		              Подпис: ................................ 
						    Печат
   (име и фамилия)
  (качество на представляващия участника)

Упълномощен да подпише предложението от името на: 
......................................................................................................................................................
/изписва се името на участника/
......................................................................................................................................................
/изписва се името на упълномощеното лице и длъжността/                                                                              



































                                                                                                                          Приложение №2.14                                                                                                                                                           
                                                                       /Образец /      	
             
             ДО 
	“БДЖ- ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД
                                                 		 УЛ.”ИВАН ВАЗОВ” №3
                                                                1080 ГР. СОФИЯ


 ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за обособена позиция № 14 – „Доставка на ЕГ четка с размер 20x20x44 за стартер-генератор на ДЛ серия 55”

От ....................................................................(наименование на участника), с ЕИК …................................., вписано в ........................…..............................., регистрация по ДДС: …......................., със седалище и адрес на управление …........................ ................................................, адрес за кореспонденция: …..........................................................., телефон за контакт …....................................., факс ….................................., представлявано от .......................................................... (трите имена) в качеството на ..................................... (длъжност, или друго качество)
  
           
           УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

           Представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрографитни четки и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози"ЕООД за тригодишен период”, разделена на 28  /двадесет и осем/ обособени позиции, за обособена позиция № 14 -– „Доставка на ЕГ четка с размер 20x20x44 за стартер-генератор на ДЛ серия 55”, както следва:
         
         1. Декларираме, че сме запознати с обявлението за обществената поръчка и документацията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му. 
          2. Декларирамe, че предлаганите от нас електрографитни четки – предмет на обособена позиция №14 съответстват на всички изисквания, посочени в „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки  и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период” и в „Технически изисквания за доставка на електрографитни четки за тягов подвижен състав на „БДЖ-ПП” ЕООД“ на Възложителя от документацията за участие.           
           3. Предлагаме да изпълним поръчката, съгласно изискванията на Възложителя, при следните условия:
 3.1. Партиди, срок на доставка и място на доставка
          3.1.1. Партиди – доставката на електрографитни четки – предмет на обособена позиция №14, се извършва на три партиди, по количества, съгласно „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период” на Възложителя от документацията за участие.       
 3.1.2. Срокове на доставка на отделните партиди електрографитни четки – предмет на обособена позиция №14:
– Първа партида - в срок до 90 (деветдесет) дни след датата на сключване на договора;
- Всяка следваща партида – в срок до 90 дни след датата на  доставка на предходната партида
          3.1.3. Място на доставка: гр. Горна Оряховица, ул. Съединение №46 - Локомотивно депо Горна Оряховица
           3.2. Гаранционен срок на доставените електрографитни четки -  .................месеца /не по-кратък от 24 (двадесет и четири) месеца/ от датата на доставка, 
           4. Опаковка и маркировка: 
           Запознати сме с изискванията на Възложителя, визирани в проекта на договор и в Техническите изисквания от документацията за участие в обществената поръчка и декларираме, че ще изпълним следното:
Електрографитните четки ще се доставят консервирани в подходяща, обичайна за този вид 
стоки опаковка, гарантираща и запазваща целостта при транспортиране и съхранение. 
	На всяка четка в горната част трябва да бъде отчетливо нанесена маркировка със 

съдържание: знак на предприятието-производител, означение на марката на материала, релефна линия, показваща безопасната височина на износване на четката (rm), седмица и година на производството.
Маркировката ще бъде нанесена по начин, гарантиращ нейната трайност за целия период на експлоатация.
            5. В случай, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка за обособена позиция №14 се задължаваме  да представими при сключване на договора гаранция за изпълнението му съгласно условията на документацията, както и документите съгласно изискванията на чл. 112, ал. 1 от ЗОП.
            6. Към техническото предложение прилагаме следните документи:
            6.1. Когато участникът не е производител, представя оторизационен документ (оторизационно писмо, дистрибуторски договор или др. еквивалентни документи) от производителя, доказващ правото на участника да предлага и доставя резервни части на производителя за 2020 г. - заверено  от участника копие;
            6.2. Образец на протокол /или друг документ/, издаден от производителя, за извършени изпитания съгласно процедурата, регламентирана от IEC 60413-72 за следните физически качества на материала: твърдост, плътност, якост на огъване, специфично електрическо съпротивление, пепелно съдържание – копие, заверено от участника;
           6.3. Образец на протокол /или друг документ/, издаден от производителя, удостоверяващ гарантираната сила на изтръгване на извода на четката, съгласно процедурата, регламентирана от IEC 60413-72 - копие, заверено от участника;
          6.4. Образец на протокол /или друг документ/, издаден от производителя, удостоверяващ следните експлоатационни показатели на електрографитни четки:
		а)  пад на напрежение, коефициент на триене и износване, съгласно методиката регламентирана от IEC 60773-83;
		б) преходно съпротивление между четката и извода, съгласно процедурата, регламентирана от IEC 60136-83 – Приложение С.
         Документът следва да е копие, заверено от участника.
          6.5. Гаранция от производителя, че в експлоатация четките няма да се пукат, да се трошат, да замърсяват каналите между колекторните пластини и да зацапват колектора.
          6.6. Чертежи на производителя на предлаганите електрографитни четки, разработени на база Техническите  изисквания на Възложителя и „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период”, заверени за производство през 2020 год., от производителя със свеж подпис и печат.
          6.7.Образец на сертификат за качество, издаден от производителя, за предлаганите електрографитни четки – копие, заверено от участника;
          6.8. Образец на декларация за пълно съответствие на предлаганите електрографитни четки с „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период и с Техническите изисквания на Възложителя от документацията за участие.
          6.9. Образец на гаранционна карта на предлаганите електрографитни четки;
          6.10. Друга информация и/или документи по преценка на участника, относими към предмета на обществената поръчка по обособена позиция позиция № 14.

             Забележка: Участникът описва като приложения към настоящото техническо предложение конкретните документи, които прилага, описани в т.6 от настоящото техническо предложение, валидни за него.

 Дата ....... / ........ / …….. г.		              Подпис: ................................ 
						    Печат
   (име и фамилия)
  (качество на представляващия участника)

Упълномощен да подпише предложението от името на: 
......................................................................................................................................................
/изписва се името на участника/
......................................................................................................................................................
/изписва се името на упълномощеното лице и длъжността/                                                                              


































                                                                                                                               Приложение №2.15                                                                                                                                                            
                                                                       /Образец /      	
             
             ДО 
	“БДЖ- ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД
                                                 		 УЛ.”ИВАН ВАЗОВ” №3
                                                                1080 ГР. СОФИЯ


 ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за обособена позиция № 15 –  „Доставка на ЕГ четка с размер 20x25x44 за стартер-генератор на ДЛ серия 55”

От ....................................................................(наименование на участника), с ЕИК …................................., вписано в ........................…..............................., регистрация по ДДС: …......................., със седалище и адрес на управление …........................ ................................................, адрес за кореспонденция: …..........................................................., телефон за контакт …....................................., факс ….................................., представлявано от .......................................................... (трите имена) в качеството на ..................................... (длъжност, или друго качество)
  
           
           УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

           Представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрографитни четки и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози"ЕООД за тригодишен период”, разделена на 28  /двадесет и осем/ обособени позиции, за обособена позиция № 15 -–„Доставка на ЕГ четка с размер 20x25x44 за стартер-генератор на ДЛ серия 55” , както следва:
         
         1. Декларираме, че сме запознати с обявлението за обществената поръчка и документацията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му. 
          2. Декларирамe, че предлаганите от нас електрографитни четки – предмет на обособена позиция №15съответстват на всички изисквания  по каталожни и чертежни номера  от „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки  и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период” и  на „Технически изисквания за доставка на електрографитни четки за тягов подвижен състав на „БДЖ-ПП” ЕООД“  на Възложителя от документацията за участие.           
           3. Предлагаме да изпълним поръчката, съгласно изискванията на Възложителя, при следните условия:
 3.1. Партиди, срок на доставка и място на доставка
          3.1.1. Партиди – доставката на електрографитни четки – предмет на обособена позиция №15, се извършва на три партиди, по количества, съгласно  Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки  и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период” на Възложителя от документацията за участие.       
 3.1.2. Срокове на доставка на отделните партиди електрографитни четки – предмет на обособена позиция №15:
– Първа партида - в срок до 90 (деветдесет) дни след датата на сключване на договора;
- Всяка следваща партида – в срок до 90 дни след датата на  доставка на предходната партида
          3.1.3. Място на доставка: гр. Горна Оряховица, ул. Съединение №46 - Локомотивно депо Горна Оряховица
           3.2. Гаранционен срок на доставените електрографитни четки -  .................месеца /не по-кратък от 24 (двадесет и четири) месеца/ от датата на доставка, 
           4. Опаковка и маркировка: 
           Запознати сме с изискванията на Възложителя, визирани в проекта на договор и в Техническите изисквания от документацията за участие в обществената поръчка и декларираме, че ще изпълним следното:
Електрографитните четки ще се доставят консервирани в подходяща, обичайна за този вид 
стоки опаковка, гарантираща и запазваща целостта при транспортиране и съхранение. 
	На всяка четка в горната част трябва да бъде отчетливо нанесена маркировка със 

съдържание: знак на предприятието-производител, означение на марката на материала, релефна линия, показваща безопасната височина на износване на четката (rm), седмица и година на производството.
Маркировката ще бъде нанесена по начин, гарантиращ нейната трайност за целия период на експлоатация.
            5. В случай, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка за обособена позиция №15 се задължаваме  да представими при сключване на договора гаранция за изпълнението му съгласно условията на документацията, както и документите съгласно изискванията на чл. 112, ал. 1 от ЗОП.
            6. Към техническото предложение прилагаме следните документи:
            6.1. Когато участникът не е производител, представя оторизационен документ (оторизационно писмо, дистрибуторски договор или др. еквивалентни документи) от производителя, доказващ правото на участника да предлага и доставя резервни части на производителя за 2020 г. - заверено  от участника копие;
            6.2. Образец на протокол /или друг документ/, издаден от производителя, за извършени изпитания съгласно процедурата, регламентирана от IEC 60413-72 за следните физически качества на материала: твърдост, плътност, якост на огъване, специфично електрическо съпротивление, пепелно съдържание – копие, заверено от участника;
           6.3. Образец на протокол /или друг документ/, издаден от производителя, удостоверяващ гарантираната сила на изтръгване на извода на четката, съгласно процедурата, регламентирана от IEC 60413-72 - копие, заверено от участника;
          6.4. Образец на протокол /или друг документ/, издаден от производителя, удостоверяващ следните експлоатационни показатели на електрографитни четки:
		а)  пад на напрежение, коефициент на триене и износване, съгласно методиката регламентирана от IEC 60773-83;
		б) преходно съпротивление между четката и извода, съгласно процедурата, регламентирана от IEC 60136-83 – Приложение С.
         Документът следва да е копие, заверено от участника.
          6.5. Гаранция от производителя, че в експлоатация четките няма да се пукат, да се трошат, да замърсяват каналите между колекторните пластини и да зацапват колектора.
          6.6. Чертежи на производителя на предлаганите електрографитни четки, разработени на база Техническите  изисквания на Възложителя и „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период”, заверени за производство през 2020 год., от производителя със свеж подпис и печат.
          6.7.Образец на сертификат за качество, издаден от производителя, за предлаганите електрографитни четки – копие, заверено от участника;
          6.8. Образец на декларация за пълно съответствие на предлаганите електрографитни четки с „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период и с Техническите изисквания на Възложителя от документацията за участие.
          6.9. Образец на гаранционна карта на предлаганите електрографитни четки;
          6.10. Друга информация и/или документи по преценка на участника, относими към предмета на обществената поръчка по обособена позиция позиция № 15.

             Забележка: Участникът описва като приложения към настоящото техническо предложение конкретните документи, които прилага, описани в т.6 от настоящото техническо предложение, валидни за него.

 Дата ....... / ........ / …….. г.		              Подпис: ................................ 
						    Печат
   (име и фамилия)
  (качество на представляващия участника)

Упълномощен да подпише предложението от името на: 
......................................................................................................................................................
/изписва се името на участника/
......................................................................................................................................................
/изписва се името на упълномощеното лице и длъжността/                                                                              


































                                                                                                                               Приложение №2.16                                                                                                                                                           
                                                                       /Образец /      	
             
             ДО 
	“БДЖ- ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД
                                                 		 УЛ.”ИВАН ВАЗОВ” №3
                                                                1080 ГР. СОФИЯ


 ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за обособена позиция № 16 - „Доставка на ЕГ четка с размер 10x20x25 за умформер на ДЛ серия 55”

От ....................................................................(наименование на участника), с ЕИК …................................., вписано в ........................…..............................., регистрация по ДДС: …......................., със седалище и адрес на управление …........................ ................................................, адрес за кореспонденция: …..........................................................., телефон за контакт …....................................., факс ….................................., представлявано от .......................................................... (трите имена) в качеството на ..................................... (длъжност, или друго качество)
  
           
           УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

           Представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрографитни четки и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози"ЕООД за тригодишен период”, разделена на 28  /двадесет и осем/ обособени позиции, за обособена позиция № 16 - „Доставка на ЕГ четка с размер 10x20x25 за умформер на ДЛ серия 55”, както следва:
         
         1. Декларираме, че сме запознати с обявлението за обществената поръчка и документацията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му. 
          2. Декларирамe, че предлаганите от нас електрографитни четки – предмет на обособена позиция №16 съответстват на всички изисквания, посочени в „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки  и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период” и в „Технически изисквания за доставка на електрографитни четки за тягов подвижен състав на „БДЖ-ПП” ЕООД“  на Възложителя от документацията за участие.           
           3. Предлагаме да изпълним поръчката, съгласно изискванията на Възложителя, при следните условия:
 3.1. Партиди, срок на доставка и място на доставка
          3.1.1. Партиди – доставката на електрографитни четки – предмет на обособена позиция №16, се извършва на три партиди, по количества, съгласно „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки  и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период” на Възложителя от документацията за участие.       
 3.1.2. Срокове на доставка на отделните партиди електрографитни четки – предмет на обособена позиция №16:
– Първа партида - в срок до 90 (деветдесет) дни след датата на сключване на договора;
- Всяка следваща партида – в срок до 90 дни след датата на  доставка на предходната партида
          3.1.3. Място на доставка: гр. Горна Оряховица, ул. Съединение №46 - Локомотивно депо Горна Оряховица
           3.2. Гаранционен срок на доставените електрографитни четки -  .................месеца /не по-кратък от 24 (двадесет и четири) месеца/ от датата на доставка, 
           4. Опаковка и маркировка: 
           Запознати сме с изискванията на Възложителя, визирани в проекта на договор и в Техническите изисквания от документацията за участие в обществената поръчка и декларираме, че ще изпълним следното:
Електрографитните четки ще се доставят консервирани в подходяща, обичайна за този вид 
стоки опаковка, гарантираща и запазваща целостта при транспортиране и съхранение. 
	На всяка четка в горната част трябва да бъде отчетливо нанесена маркировка със 

съдържание: знак на предприятието-производител, означение на марката на материала, релефна линия, показваща безопасната височина на износване на четката (rm), седмица и година на производството.
Маркировката ще бъде нанесена по начин, гарантиращ нейната трайност за целия период на експлоатация.
            5. В случай, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка за обособена позиция №16 се задължаваме  да представими при сключване на договора гаранция за изпълнението му съгласно условията на документацията, както и документите съгласно изискванията на чл. 112, ал. 1 от ЗОП.
            6. Към техническото предложение прилагаме следните документи:
            6.1. Когато участникът не е производител, представя оторизационен документ (оторизационно писмо, дистрибуторски договор или др. еквивалентни документи) от производителя, доказващ правото на участника да предлага и доставя резервни части на производителя за 2020 г. - заверено  от участника копие;
            6.2. Образец на протокол /или друг документ/, издаден от производителя, за извършени изпитания съгласно процедурата, регламентирана от IEC 60413-72 за следните физически качества на материала: твърдост, плътност, якост на огъване, специфично електрическо съпротивление, пепелно съдържание – копие, заверено от участника;
           6.3. Образец на протокол /или друг документ/, издаден от производителя, удостоверяващ гарантираната сила на изтръгване на извода на четката, съгласно процедурата, регламентирана от IEC 60413-72 - копие, заверено от участника;
          6.4. Образец на протокол /или друг документ/, издаден от производителя, удостоверяващ следните експлоатационни показатели на електрографитни четки:
		а)  пад на напрежение, коефициент на триене и износване, съгласно методиката регламентирана от IEC 60773-83;
		б) преходно съпротивление между четката и извода, съгласно процедурата, регламентирана от IEC 60136-83 – Приложение С.
         Документът следва да е копие, заверено от участника.;
          6.5. Гаранция от производителя, че в експлоатация четките няма да се пукат, да се трошат, да замърсяват каналите между колекторните пластини и да зацапват колектора.
          6.6. Чертежи на производителя на предлаганите електрографитни четки, разработени на база Техническите  изисквания на Възложителя и „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период”, заверени за производство през 2020 год., от производителя със свеж подпис и печат.
          6.7.Образец на сертификат за качество, издаден от производителя, за предлаганите електрографитни четки – копие, заверено от участника;
          6.8. Образец на декларация за пълно съответствие на предлаганите електрографитни четки с „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период и с Техническите изисквания на Възложителя от документацията за участие.
          6.9. Образец на гаранционна карта на предлаганите електрографитни четки;
          6.10. Друга информация и/или документи по преценка на участника, относими към предмета на обществената поръчка по обособена позиция позиция № 16.

             Забележка: Участникът описва като приложения към настоящото техническо предложение конкретните документи, които прилага, описани в т.6 от настоящото техническо предложение, валидни за него.

 Дата ....... / ........ / …….. г.		              Подпис: ................................ 
						    Печат
   (име и фамилия)
  (качество на представляващия участника)

Упълномощен да подпише предложението от името на: 
......................................................................................................................................................
/изписва се името на участника/
......................................................................................................................................................
/изписва се името на упълномощеното лице и длъжността/                                                                              

                                                                        
































                                                                                                                           Приложение №2.17                                                                                                                                                           
                                                                       /Образец /      	
             
             ДО 
	“БДЖ- ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД
                                                 		 УЛ.”ИВАН ВАЗОВ” №3
                                                                1080 ГР. СОФИЯ


 ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за обособена позиция № 17 - „Доставка на ЕГ четка с размер 10x20x25 за горивна помпа на ДЛ серия 55”

От ....................................................................(наименование на участника), с ЕИК …................................., вписано в ........................…..............................., регистрация по ДДС: …......................., със седалище и адрес на управление …........................ ................................................, адрес за кореспонденция: …..........................................................., телефон за контакт …....................................., факс ….................................., представлявано от .......................................................... (трите имена) в качеството на ..................................... (длъжност, или друго качество)
  
           
           УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

           Представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрографитни четки и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози"ЕООД за тригодишен период”, разделена на 28  /двадесет и осем/ обособени позиции, за обособена позиция № 17 - „Доставка на ЕГ четка с размер 10x20x25 за горивна помпа на ДЛ серия 55”, както следва:
         
         1. Декларираме, че сме запознати с обявлението за обществената поръчка и документацията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му. 
          2. Декларирамe, че предлаганите от нас електрографитни четки – предмет на обособена позиция №17 съответстват на всички изисквания, посочени в „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки  и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период” и в „Технически изисквания за доставка на електрографитни четки за тягов подвижен състав на „БДЖ-ПП” ЕООД“  на Възложителя от документацията за участие.           
           3. Предлагаме да изпълним поръчката, съгласно изискванията на Възложителя, при следните условия:
 3.1. Партиди, срок на доставка и място на доставка
          3.1.1. Партиди – доставката на електрографитни четки – предмет на обособена позиция №17, се извършва на три партиди, по количества, съгласно „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период” на Възложителя от документацията за участие.       
 3.1.2. Срокове на доставка на отделните партиди електрографитни четки – предмет на обособена позиция №17:
– Първа партида - в срок до 90 (деветдесет) дни след датата на сключване на договора;
- Всяка следваща партида – в срок до 90 дни след датата на  доставка на предходната партида
          3.1.3. Място на доставка: гр. Горна Оряховица, ул. Съединение №46 - Локомотивно депо Горна Оряховица
           3.2. Гаранционен срок на доставените електрографитни четки -  .................месеца /не по-кратък от 24 (двадесет и четири) месеца/ от датата на доставка, 
           4. Опаковка и маркировка: 
           Запознати сме с изискванията на Възложителя, визирани в проекта на договор и в Техническите изисквания от документацията за участие в обществената поръчка и декларираме, че ще изпълним следното:
Електрографитните четки ще се доставят консервирани в подходяща, обичайна за този вид 
стоки опаковка, гарантираща и запазваща целостта при транспортиране и съхранение. 
	На всяка четка в горната част трябва да бъде отчетливо нанесена маркировка със 

съдържание: знак на предприятието-производител, означение на марката на материала, релефна линия, показваща безопасната височина на износване на четката (rm), седмица и година на производството.
Маркировката ще бъде нанесена по начин, гарантиращ нейната трайност за целия период на експлоатация.
            5. В случай, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка за обособена позиция №17 се задължаваме  да представими при сключване на договора гаранция за изпълнението му съгласно условията на документацията, както и документите съгласно изискванията на чл. 112, ал. 1 от ЗОП.
            6. Към техническото предложение прилагаме следните документи:
            6.1. Когато участникът не е производител, представя оторизационен документ (оторизационно писмо, дистрибуторски договор или др. еквивалентни документи) от производителя, доказващ правото на участника да предлага и доставя резервни части на производителя за 2020 г. - заверено  от участника копие;
            6.2. Образец на протокол /или друг документ/, издаден от производителя, за извършени изпитания съгласно процедурата, регламентирана от IEC 60413-72 за следните физически качества на материала: твърдост, плътност, якост на огъване, специфично електрическо съпротивление, пепелно съдържание – копие, заверено от участника;
           6.3. Образец на протокол /или друг документ/, издаден от производителя, удостоверяващ гарантираната сила на изтръгване на извода на четката, съгласно процедурата, регламентирана от IEC 60413-72 - копие, заверено от участника;
          6.4. Образец на протокол /или друг документ/, издаден от производителя, удостоверяващ следните експлоатационни показатели на електрографитни четки:
		а)  пад на напрежение, коефициент на триене и износване, съгласно методиката регламентирана от IEC 60773-83;
		б) преходно съпротивление между четката и извода, съгласно процедурата, регламентирана от IEC 60136-83 – Приложение С.
         Документът следва да е копие, заверено от участника.
          6.5. Гаранция от производителя, че в експлоатация четките няма да се пукат, да се трошат, да замърсяват каналите между колекторните пластини и да зацапват колектора.
          6.6. Чертежи на производителя на предлаганите електрографитни четки, разработени на база Техническите  изисквания на Възложителя и „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период”, заверени за производство през 2020 год., от производителя със свеж подпис и печат.
          6.7.Образец на сертификат за качество, издаден от производителя, за предлаганите електрографитни четки – копие, заверено от участника;
          6.8. Образец на декларация за пълно съответствие на предлаганите електрографитни четки с „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период и с Техническите изисквания на Възложителя от документацията за участие.
          6.9. Образец на гаранционна карта на предлаганите електрографитни четки;
          6.10. Друга информация и/или документи по преценка на участника, относими към предмета на обществената поръчка по обособена позиция позиция № 17.

             Забележка: Участникът описва като приложения към настоящото техническо предложение конкретните документи, които прилага, описани в т.6 от настоящото техническо предложение, валидни за него.

 Дата ....... / ........ / …….. г.		              Подпис: ................................ 
						    Печат
   (име и фамилия)
  (качество на представляващия участника)

Упълномощен да подпише предложението от името на: 
......................................................................................................................................................
/изписва се името на участника/
......................................................................................................................................................
/изписва се името на упълномощеното лице и длъжността/                                                                              

                                                                        
































                                                                                                                           Приложение №2.18                                                                                                                                                          
                                                                       /Образец /      	
             
             ДО 
	“БДЖ- ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД
                                                 		 УЛ.”ИВАН ВАЗОВ” №3
                                                                1080 ГР. СОФИЯ


 ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за обособена позиция № 18 - „Доставка на ЕГ четка с размер 8x16x25 умформер на ДЛ серия 55” 

От ....................................................................(наименование на участника), с ЕИК …................................., вписано в ........................…..............................., регистрация по ДДС: …......................., със седалище и адрес на управление …........................ ................................................, адрес за кореспонденция: …..........................................................., телефон за контакт …....................................., факс ….................................., представлявано от .......................................................... (трите имена) в качеството на ..................................... (длъжност, или друго качество)
  
           
           УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

           Представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрографитни четки и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози"ЕООД за тригодишен период”, разделена на 28  /двадесет и осем/ обособени позиции, за обособена позиция № 18 - „Доставка на ЕГ четка с размер 8x16x25 умформер на ДЛ серия 55”,  както следва:
         
         1. Декларираме, че сме запознати с обявлението за обществената поръчка и документацията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му. 
          2. Декларирамe, че предлаганите от нас електрографитни четки – предмет на обособена позиция №18 съответстват на всички изисквания, посочени в „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки  и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период” и в „Технически изисквания за доставка на електрографитни четки за тягов подвижен състав на „БДЖ-ПП” ЕООД“ на Възложителя от документацията за участие.           
           3. Предлагаме да изпълним поръчката, съгласно изискванията на Възложителя, при следните условия:
 3.1. Партиди, срок на доставка и място на доставка
          3.1.1. Партиди – доставката на електрографитни четки – предмет на обособена позиция №18, се извършва на три партиди, по количества, съгласно  Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки  и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период” на Възложителя от документацията за участие.       
 3.1.2. Срокове на доставка на отделните партиди електрографитни четки – предмет на обособена позиция №18:
– Първа партида - в срок до 90 (деветдесет) дни след датата на сключване на договора;
- Всяка следваща партида – в срок до 90 дни след датата на  доставка на предходната партида
          3.1.3. Място на доставка: гр. Горна Оряховица, ул. Съединение №46 - Локомотивно депо Горна Оряховица

           3.2. Гаранционен срок на доставените електрографитни четки -  .................месеца /не по-кратък от 24 (двадесет и четири) месеца/ от датата на доставка, 
           4. Опаковка и маркировка: 
           Запознати сме с изискванията на Възложителя, визирани в проекта на договор и в Техническите изисквания от документацията за участие в обществената поръчка и декларираме, че ще изпълним следното:
Електрографитните четки ще се доставят консервирани в подходяща, обичайна за този вид 
стоки опаковка, гарантираща и запазваща целостта при транспортиране и съхранение. 
	На всяка четка в горната част трябва да бъде отчетливо нанесена маркировка със 

съдържание: знак на предприятието-производител, означение на марката на материала, релефна линия, показваща безопасната височина на износване на четката (rm), седмица и година на производството.
Маркировката ще бъде нанесена по начин, гарантиращ нейната трайност за целия период на експлоатация.
            5. В случай, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка за обособена позиция №18 се задължаваме  да представими при сключване на договора гаранция за изпълнението му съгласно условията на документацията, както и документите съгласно изискванията на чл. 112, ал. 1 от ЗОП.
            6. Към техническото предложение прилагаме следните документи:
            6.1. Когато участникът не е производител, представя оторизационен документ (оторизационно писмо, дистрибуторски договор или др. еквивалентни документи) от производителя, доказващ правото на участника да предлага и доставя резервни части на производителя за 2020 г. - заверено  от участника копие;
            6.2. Образец на протокол /или друг документ/, издаден от производителя, за извършени изпитания съгласно процедурата, регламентирана от IEC 60413-72 за следните физически качества на материала: твърдост, плътност, якост на огъване, специфично електрическо съпротивление, пепелно съдържание – копие, заверено от участника;
           6.3. Образец на протокол /или друг документ/, издаден от производителя, удостоверяващ гарантираната сила на изтръгване на извода на четката, съгласно процедурата, регламентирана от IEC 60413-72 - копие, заверено от участника;
          6.4. Образец на протокол /или друг документ/, издаден от производителя, удостоверяващ следните експлоатационни показатели на електрографитни четки:
		а)  пад на напрежение, коефициент на триене и износване, съгласно методиката регламентирана от IEC 60773-83;
		б) преходно съпротивление между четката и извода, съгласно процедурата, регламентирана от IEC 60136-83 – Приложение С.
         Документът следва да е копие, заверено от участника.
          6.5. Гаранция от производителя, че в експлоатация четките няма да се пукат, да се трошат, да замърсяват каналите между колекторните пластини и да зацапват колектора.
          6.6. Чертежи на производителя на предлаганите електрографитни четки, разработени на база Техническите  изисквания на Възложителя и „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период”, заверени за производство през 2020 год., от производителя със свеж подпис и печат.
          6.7.Образец на сертификат за качество, издаден от производителя, за предлаганите електрографитни четки – копие, заверено от участника;
          6.8. Образец на декларация за пълно съответствие на предлаганите електрографитни четки с „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период и с Техническите изисквания на Възложителя от документацията за участие.
          6.9. Образец на гаранционна карта на предлаганите електрографитни четки;
          6.10. Друга информация и/или документи по преценка на участника, относими към предмета на обществената поръчка по обособена позиция позиция № 18.


             Забележка: Участникът описва като приложения към настоящото техническо предложение конкретните документи, които прилага, описани в т.6 от настоящото техническо предложение, валидни за него.

 Дата ....... / ........ / …….. г.		              Подпис: ................................ 
						    Печат
   (име и фамилия)
  (качество на представляващия участника)

Упълномощен да подпише предложението от името на: 
......................................................................................................................................................
/изписва се името на участника/
......................................................................................................................................................
/изписва се името на упълномощеното лице и длъжността/                                                                              

                                                                        
































                                                                                                                           Приложение №2.19                                                                                                                                                          
                                                                       /Образец /      	
             
             ДО 
	“БДЖ- ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД
                                                 		 УЛ.”ИВАН ВАЗОВ” №3
                                                                1080 ГР. СОФИЯ


 ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за обособена позиция № 19 - „Доставка на ЕГ четка с размер 16x30x36 за двигател за въздушен компресор на ДЛ серия 55”

От ....................................................................(наименование на участника), с ЕИК …................................., вписано в ........................…..............................., регистрация по ДДС: …......................., със седалище и адрес на управление …........................ ................................................, адрес за кореспонденция: …..........................................................., телефон за контакт …....................................., факс ….................................., представлявано от .......................................................... (трите имена) в качеството на ..................................... (длъжност, или друго качество)
  
           
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

           Представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрографитни четки и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози"ЕООД за тригодишен период”, разделена на 28  /двадесет и осем/ обособени позиции, за обособена позиция № 19 - „Доставка на ЕГ четка с размер 16x30x36 за двигател за въздушен компресор на ДЛ серия 55”,  както следва:
         
         1. Декларираме, че сме запознати с обявлението за обществената поръчка и документацията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му. 
          2. Декларирамe, че предлаганите от нас електрографитни четки – предмет на обособена позиция №19 съответстват на всички изисквания, посочени в „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период” и в „Технически изисквания за доставка на електрографитни четки за тягов подвижен състав на „БДЖ-ПП” ЕООД“ на Възложителя от документацията за участие.           
           3. Предлагаме да изпълним поръчката, съгласно изискванията на Възложителя, при следните условия:
 3.1. Партиди, срок на доставка и място на доставка
          3.1.1. Партиди – доставката на електрографитни четки – предмет на обособена позиция №19, се извършва на три партиди, по количества, съгласно „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки  и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период” на Възложителя от документацията за участие.       
 3.1.2. Срокове на доставка на отделните партиди електрографитни четки – предмет на обособена позиция №19:
– Първа партида - в срок до 90 (деветдесет) дни след датата на сключване на договора;
- Всяка следваща партида – в срок до 90 дни след датата на  доставка на предходната партида
          3.1.3. Място на доставка: гр. Горна Оряховица, ул. Съединение №46 - Локомотивно депо Горна Оряховица
           3.2. Гаранционен срок на доставените електрографитни четки -  .................месеца /не по-кратък от 24 (двадесет и четири) месеца/ от датата на доставка, 
           4. Опаковка и маркировка: 
           Запознати сме с изискванията на Възложителя, визирани в проекта на договор и в Техническите изисквания от документацията за участие в обществената поръчка и декларираме, че ще изпълним следното:
Електрографитните четки ще се доставят консервирани в подходяща, обичайна за този вид 
стоки опаковка, гарантираща и запазваща целостта при транспортиране и съхранение. 
	На всяка четка в горната част трябва да бъде отчетливо нанесена маркировка със 

съдържание: знак на предприятието-производител, означение на марката на материала, релефна линия, показваща безопасната височина на износване на четката (rm), седмица и година на производството.
Маркировката ще бъде нанесена по начин, гарантиращ нейната трайност за целия период на експлоатация.
            5. В случай, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка за обособена позиция №19 се задължаваме  да представими при сключване на договора гаранция за изпълнението му съгласно условията на документацията, както и документите съгласно изискванията на чл. 112, ал. 1 от ЗОП.
            6. Към техническото предложение прилагаме следните документи:
           6.1. Когато участникът не е производител, представя оторизационен документ (оторизационно писмо, дистрибуторски договор или др. еквивалентни документи) от производителя, доказващ правото на участника да предлага и доставя резервни части на производителя за 2020 г. - заверено  от участника копие;
            6.2. Образец на протокол /или друг документ/, издаден от производителя, за извършени изпитания съгласно процедурата, регламентирана от IEC 60413-72 за следните физически качества на материала: твърдост, плътност, якост на огъване, специфично електрическо съпротивление, пепелно съдържание – копие, заверено от участника;
           6.3. Образец на протокол /или друг документ/, издаден от производителя, удостоверяващ гарантираната сила на изтръгване на извода на четката, съгласно процедурата, регламентирана от IEC 60413-72 - копие, заверено от участника;
          6.4. Образец на протокол /или друг документ/, издаден от производителя, удостоверяващ следните експлоатационни показатели на електрографитни четки:
		а)  пад на напрежение, коефициент на триене и износване, съгласно методиката регламентирана от IEC 60773-83;
		б) преходно съпротивление между четката и извода, съгласно процедурата, регламентирана от IEC 60136-83 – Приложение С.
         Документът следва да е копие, заверено от участника.
          6.5. Гаранция от производителя, че в експлоатация четките няма да се пукат, да се трошат, да замърсяват каналите между колекторните пластини и да зацапват колектора.
          6.6. Чертежи на производителя на предлаганите електрографитни четки, разработени на база Техническите  изисквания на Възложителя и „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период”, заверени за производство през 2020 год., от производителя със свеж подпис и печат.
          6.7.Образец на сертификат за качество, издаден от производителя, за предлаганите електрографитни четки – копие, заверено от участника;
          6.8. Образец на декларация за пълно съответствие на предлаганите електрографитни четки с „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период и с Техническите изисквания на Възложителя от документацията за участие.
          6.9. Образец на гаранционна карта на предлаганите електрографитни четки;
          6.10. Друга информация и/или документи по преценка на участника, относими към предмета на обществената поръчка по обособена позиция позиция № 19.

          Забележка: Участникът описва като приложения към настоящото техническо предложение конкретните документи, които прилага, описани в т.6 от настоящото техническо предложение, валидни за него.

 Дата ....... / ........ / …….. г.		              Подпис: ................................ 
						    Печат
   (име и фамилия)
  (качество на представляващия участника)

Упълномощен да подпише предложението от името на: 
......................................................................................................................................................
/изписва се името на участника/
......................................................................................................................................................
/изписва се името на упълномощеното лице и длъжността/                                                                              

                                                                        
































                                                                                                                           Приложение №2.20                                                                                                                                                          
                                                                       /Образец /      	
             
             ДО 
	“БДЖ- ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД
                                                 		 УЛ.”ИВАН ВАЗОВ” №3
                                                                1080 ГР. СОФИЯ


 ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за обособена позиция № 20 - „Доставка на ЕГ четка с размер 25х32х64 главен генератор, синхр. възбудител на ДЛ серия 07”

От ....................................................................(наименование на участника), с ЕИК …................................., вписано в ........................…..............................., регистрация по ДДС: …......................., със седалище и адрес на управление …........................ ................................................, адрес за кореспонденция: …..........................................................., телефон за контакт …....................................., факс ….................................., представлявано от .......................................................... (трите имена) в качеството на ..................................... (длъжност, или друго качество)
  
           
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

           Представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрографитни четки и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози"ЕООД за тригодишен период”, разделена на 28  /двадесет и осем/ обособени позиции, за обособена позиция № 20 - „Доставка на ЕГ четка с размер 25х32х64 главен генератор, синхр. възбудител на ДЛ серия 07”, както следва:
         
         1. Декларираме, че сме запознати с обявлението за обществената поръчка и документацията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му. 
          2. Декларирамe, че предлаганите от нас електрографитни четки – предмет на обособена позиция №20 съответстват на всички изисквания, посочени в „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки  и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период” и в„Технически изисквания за доставка на електрографитни четки за тягов подвижен състав на „БДЖ-ПП” ЕООД“ на Възложителя от документацията за участие.           
           3. Предлагаме да изпълним поръчката, съгласно изискванията на Възложителя, при следните условия:
 3.1. Партиди, срок на доставка и място на доставка
          3.1.1. Партиди – доставката на електрографитни четки – предмет на обособена позиция №20, се извършва на три партиди, по количества, съгласно „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период” на Възложителя от документацията за участие.       
 3.1.2. Срокове на доставка на отделните партиди електрографитни четки – предмет на обособена позиция №20:
– Първа партида - в срок до 90 (деветдесет) дни след от датата на сключване на договора;
- Всяка следваща партида – в срок до 90 дни след датата на  доставка на предходната партида
          3.1.3. Място на доставка: гр. Горна Оряховица, ул. Съединение №46 - Локомотивно депо Горна Оряховица
           3.2. Гаранционен срок на доставените електрографитни четки -  .................месеца /не по-кратък от 24 (двадесет и четири) месеца/ от датата на доставка, 
           4. Опаковка и маркировка: 
           Запознати сме с изискванията на Възложителя, визирани в проекта на договор и в Техническите изисквания от документацията за участие в обществената поръчка и декларираме, че ще изпълним следното:
Електрографитните четки ще се доставят консервирани в подходяща, обичайна за този вид 
стоки опаковка, гарантираща и запазваща целостта при транспортиране и съхранение. 
	На всяка четка в горната част трябва да бъде отчетливо нанесена маркировка със 

съдържание: знак на предприятието-производител, означение на марката на материала, релефна линия, показваща безопасната височина на износване на четката (rm), седмица и година на производството.
Маркировката ще бъде нанесена по начин, гарантиращ нейната трайност за целия период на експлоатация.
            5. В случай, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка за обособена позиция №20 се задължаваме  да представими при сключване на договора гаранция за изпълнението му съгласно условията на документацията, както и документите съгласно изискванията на чл. 112, ал. 1 от ЗОП.
            6. Към техническото предложение прилагаме следните документи:
             6.1. Когато участникът не е производител, представя оторизационен документ (оторизационно писмо, дистрибуторски договор или др. еквивалентни документи) от производителя, доказващ правото на участника да предлага и доставя резервни части на производителя за 2020 г. - заверено  от участника копие;
            6.2. Образец на протокол /или друг документ/, издаден от производителя, за извършени изпитания съгласно процедурата, регламентирана от IEC 60413-72 за следните физически качества на материала: твърдост, плътност, якост на огъване, специфично електрическо съпротивление, пепелно съдържание – копие, заверено от участника;
           6.3. Образец на протокол /или друг документ/, издаден от производителя, удостоверяващ гарантираната сила на изтръгване на извода на четката, съгласно процедурата, регламентирана от IEC 60413-72 - копие, заверено от участника;
          6.4. Образец на протокол /или друг документ/, издаден от производителя, удостоверяващ следните експлоатационни показатели на електрографитни четки:
		а)  пад на напрежение, коефициент на триене и износване, съгласно методиката регламентирана от IEC 60773-83;
		б) преходно съпротивление между четката и извода, съгласно процедурата, регламентирана от IEC 60136-83 – Приложение С.
         Документът следва да е копие, заверено от участника.
          6.5. Гаранция от производителя, че в експлоатация четките няма да се пукат, да се трошат, да замърсяват каналите между колекторните пластини и да зацапват колектора.
          6.6. Чертежи на производителя на предлаганите електрографитни четки, разработени на база Техническите  изисквания на Възложителя и „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период”, заверени за производство през 2020 год., от производителя със свеж подпис и печат.
          6.7.Образец на сертификат за качество, издаден от производителя, за предлаганите електрографитни четки – копие, заверено от участника;
          6.8. Образец на декларация за пълно съответствие на предлаганите електрографитни четки с „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период и с Техническите изисквания на Възложителя от документацията за участие.
          6.9. Образец на гаранционна карта на предлаганите електрографитни четки;
          6.10. Друга информация и/или документи по преценка на участника, относими към предмета на обществената поръчка по обособена позиция позиция № 20.

          Забележка: Участникът описва като приложения към настоящото техническо предложение конкретните документи, които прилага, описани в т.6 от настоящото техническо предложение, валидни за него.

 Дата ....... / ........ / …….. г.		              Подпис: ................................ 
						    Печат
   (име и фамилия)
  (качество на представляващия участника)

Упълномощен да подпише предложението от името на: 
......................................................................................................................................................
/изписва се името на участника/
......................................................................................................................................................
/изписва се името на упълномощеното лице и длъжността/                                                                              

                                                                        
































                                                                                                                           Приложение №2.21                                                                                                                                                          
                                                                       /Образец /      	
             
             ДО 
	“БДЖ- ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД
                                                 		 УЛ.”ИВАН ВАЗОВ” №3
                                                                1080 ГР. СОФИЯ


 ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за обособена позиция № 21 - „Доставка на ЕГ четка с размер 10х12,5х32 за маслена и горивна помпа на ДЛ серия 07”

От ....................................................................(наименование на участника), с ЕИК …................................., вписано в ........................…..............................., регистрация по ДДС: …......................., със седалище и адрес на управление …........................ ................................................, адрес за кореспонденция: …..........................................................., телефон за контакт …....................................., факс ….................................., представлявано от .......................................................... (трите имена) в качеството на ..................................... (длъжност, или друго качество)
  
           
           УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

           Представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрографитни четки и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози"ЕООД за тригодишен период”, разделена на 28  /двадесет и осем/ обособени позиции, за обособена позиция № 21- „Доставка на ЕГ четка с размер 10х12,5х32 за маслена и горивна помпа на ДЛ серия 07”, както следва:
         
         1. Декларираме, че сме запознати с обявлението за обществената поръчка и документацията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му. 
          2. Декларирамe, че предлаганите от нас електрографитни четки – предмет на обособена позиция №21 съответстват на всички изисквания, посочени в „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период” и  на „Технически изисквания за доставка на електрографитни четки за тягов подвижен състав на „БДЖ-ПП” ЕООД“ на Възложителя от документацията за участие.           
           3. Предлагаме да изпълним поръчката, съгласно изискванията на Възложителя, при следните условия:
 3.1. Партиди, срок на доставка и място на доставка
          3.1.1. Партиди – доставката на електрографитни четки – предмет на обособена позиция №21, се извършва на девет партиди, по количества, съгласно „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки  и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период” на Възложителя от документацията за участие.       
 3.1.2. Срокове на доставка на отделните партиди електрографитни четки – предмет на обособена позиция №21:
– Първа партида - в срок до 90 (деветдесет) дни след датата на сключване на договора;
- Всяка следваща партида – в срок до 90 дни след датата на  доставка на предходната партида
          3.1.3. Място на доставка: гр. Горна Оряховица, ул. Съединение №46 - Локомотивно депо Горна Оряховица
           3.2. Гаранционен срок на доставените електрографитни четки -  .................месеца /не по-кратък от 24 (двадесет и четири) месеца/ от датата на доставка, 
           4. Опаковка и маркировка: 
           Запознати сме с изискванията на Възложителя, визирани в проекта на договор и в Техническите изисквания от документацията за участие в обществената поръчка и декларираме, че ще изпълним следното:
Електрографитните четки ще се доставят консервирани в подходяща, обичайна за този вид 
стоки опаковка, гарантираща и запазваща целостта при транспортиране и съхранение. 
	На всяка четка в горната част трябва да бъде отчетливо нанесена маркировка със 

съдържание: знак на предприятието-производител, означение на марката на материала, релефна линия, показваща безопасната височина на износване на четката (rm), седмица и година на производството.
Маркировката ще бъде нанесена по начин, гарантиращ нейната трайност за целия период на експлоатация.
            5. В случай, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка за обособена позиция №21 се задължаваме  да представими при сключване на договора гаранция за изпълнението му съгласно условията на документацията, както и документите съгласно изискванията на чл. 112, ал. 1 от ЗОП.
            6. Към техническото предложение прилагаме следните документи:
            6.1. Когато участникът не е производител, представя оторизационен документ (оторизационно писмо, дистрибуторски договор или др. еквивалентни документи) от производителя, доказващ правото на участника да предлага и доставя резервни части на производителя за 2020 г. - заверено  от участника копие;
            6.2. Образец на протокол /или друг документ/, издаден от производителя, за извършени изпитания съгласно процедурата, регламентирана от IEC 60413-72 за следните физически качества на материала: твърдост, плътност, якост на огъване, специфично електрическо съпротивление, пепелно съдържание – копие, заверено от участника;
           6.3. Образец на протокол /или друг документ/, издаден от производителя, удостоверяващ гарантираната сила на изтръгване на извода на четката, съгласно процедурата, регламентирана от IEC 60413-72 - копие, заверено от участника;
          6.4. Образец на протокол /или друг документ/, издаден от производителя, удостоверяващ следните експлоатационни показатели на електрографитни четки:
		а)  пад на напрежение, коефициент на триене и износване, съгласно методиката регламентирана от IEC 60773-83;
		б) преходно съпротивление между четката и извода, съгласно процедурата, регламентирана от IEC 60136-83 – Приложение С.
         Документът следва да е копие, заверено от участника.
          6.5. Гаранция от производителя, че в експлоатация четките няма да се пукат, да се трошат, да замърсяват каналите между колекторните пластини и да зацапват колектора.
          6.6. Чертежи на производителя на предлаганите електрографитни четки, разработени на база Техническите  изисквания на Възложителя и „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период”, заверени за производство през 2020 год., от производителя със свеж подпис и печат.
          6.7.Образец на сертификат за качество, издаден от производителя, за предлаганите електрографитни четки – копие, заверено от участника;
          6.8. Образец на декларация за пълно съответствие на предлаганите електрографитни четки с „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период и с Техническите изисквания на Възложителя от документацията за участие.
          6.9. Образец на гаранционна карта на предлаганите електрографитни четки;
          6.10. Друга информация и/или документи по преценка на участника, относими към предмета на обществената поръчка по обособена позиция позиция № 21.

             Забележка: Участникът описва като приложения към настоящото техническо предложение конкретните документи, които прилага, описани в т.6 от настоящото техническо предложение, валидни за него.

 Дата ....... / ........ / …….. г.		              Подпис: ................................ 
						    Печат
   (име и фамилия)
  (качество на представляващия участника)

Упълномощен да подпише предложението от името на: 
......................................................................................................................................................
/изписва се името на участника/
......................................................................................................................................................
/изписва се името на упълномощеното лице и длъжността/                                                                              

                                                                        
































                                                                                                                                  Приложение №2.22                                                                                                                                                          
                                                                       /Образец /      	
             
             ДО 
	“БДЖ- ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД
                                                 		 УЛ.”ИВАН ВАЗОВ” №3
                                                                1080 ГР. СОФИЯ


 ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за обособена позиция № 22 - „Доставка на ЕГ четка с размер 8х10х25 за калорифер тип П11М, водна помпа на ДЛ серия 07”

От ....................................................................(наименование на участника), с ЕИК …................................., вписано в ........................…..............................., регистрация по ДДС: …......................., със седалище и адрес на управление …........................ ................................................, адрес за кореспонденция: …..........................................................., телефон за контакт …....................................., факс ….................................., представлявано от .......................................................... (трите имена) в качеството на ..................................... (длъжност, или друго качество)
  
           
           УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

           Представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрографитни четки и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози"ЕООД за тригодишен период”, разделена на 28  /двадесет и осем/ обособени позиции, за обособена позиция № 22 - „Доставка на ЕГ четка с размер 8х10х25 за калорифер тип П11М, водна помпа на ДЛ серия 07”, както следва:
         
         1. Декларираме, че сме запознати с обявлението за обществената поръчка и документацията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му. 
          2. Декларирамe, че предлаганите от нас електрографитни четки – предмет на обособена позиция №22 съответстват на всички изисквания, посочени в „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки  и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период” и  на „Технически изисквания за доставка на електрографитни четки за тягов подвижен състав на „БДЖ-ПП” ЕООД“ на Възложителя от документацията за участие.           
           3. Предлагаме да изпълним поръчката, съгласно изискванията на Възложителя, при следните условия:
 3.1. Партиди, срок на доставка и място на доставка
          3.1.1. Партиди – доставката на електрографитни четки – предмет на обособена позиция №22, се извършва на девет партиди, по количества, съгласно Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки  и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период” на Възложителя от документацията за участие.       
 3.1.2. Срокове на доставка на отделните партиди електрографитни четки – предмет на обособена позиция №22:
– Първа партида - в срок до 90 (деветдесет) дни след  датата на сключване на договора;
- Всяка следваща партида – в срок до 90 дни след датата на  доставка на предходната партида
          3.1.3. Място на доставка: гр. Горна Оряховица, ул. Съединение №46 - Локомотивно депо Горна Оряховица
           3.2. Гаранционен срок на доставените електрографитни четки -  .................месеца /не по-кратък от 24 (двадесет и четири) месеца/ от датата на доставка, 
           4. Опаковка и маркировка: 
           Запознати сме с изискванията на Възложителя, визирани в проекта на договор и в Техническите изисквания от документацията за участие в обществената поръчка и декларираме, че ще изпълним следното:
Електрографитните четки ще се доставят консервирани в подходяща, обичайна за този вид 
стоки опаковка, гарантираща и запазваща целостта при транспортиране и съхранение. 
	На всяка четка в горната част трябва да бъде отчетливо нанесена маркировка със 

съдържание: знак на предприятието-производител, означение на марката на материала, релефна линия, показваща безопасната височина на износване на четката (rm), седмица и година на производството.
Маркировката ще бъде нанесена по начин, гарантиращ нейната трайност за целия период на експлоатация.
            5. В случай, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка за обособена позиция №22 се задължаваме  да представими при сключване на договора гаранция за изпълнението му съгласно условията на документацията, както и документите съгласно изискванията на чл. 112, ал. 1 от ЗОП.
            6. Към техническото предложение прилагаме следните документи:
            6.1. Когато участникът не е производител, представя оторизационен документ (оторизационно писмо, дистрибуторски договор или др. еквивалентни документи) от производителя, доказващ правото на участника да предлага и доставя резервни части на производителя за 2020 г. - заверено  от участника копие;
            6.2. Образец на протокол /или друг документ/, издаден от производителя, за извършени изпитания съгласно процедурата, регламентирана от IEC 60413-72 за следните физически качества на материала: твърдост, плътност, якост на огъване, специфично електрическо съпротивление, пепелно съдържание – копие, заверено от участника;
           6.3. Образец на протокол /или друг документ/, издаден от производителя, удостоверяващ гарантираната сила на изтръгване на извода на четката, съгласно процедурата, регламентирана от IEC 60413-72 - копие, заверено от участника;
          6.4. Образец на протокол /или друг документ/, издаден от производителя, удостоверяващ следните експлоатационни показатели на електрографитни четки:
		а)  пад на напрежение, коефициент на триене и износване, съгласно методиката регламентирана от IEC 60773-83;
		б) преходно съпротивление между четката и извода, съгласно процедурата, регламентирана от IEC 60136-83 – Приложение С.
         Документът следва да е копие, заверено от участника.
          6.5. Гаранция от производителя, че в експлоатация четките няма да се пукат, да се трошат, да замърсяват каналите между колекторните пластини и да зацапват колектора.
          6.6. Чертежи на производителя на предлаганите електрографитни четки, разработени на база Техническите  изисквания на Възложителя и „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период”, заверени за производство през 2020 год., от производителя със свеж подпис и печат.
          6.7.Образец на сертификат за качество, издаден от производителя, за предлаганите електрографитни четки – копие, заверено от участника;
          6.8. Образец на декларация за пълно съответствие на предлаганите електрографитни четки с „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период и с Техническите изисквания на Възложителя от документацията за участие.
          6.9. Образец на гаранционна карта на предлаганите електрографитни четки;
          6.10. Друга информация и/или документи по преценка на участника, относими към предмета на обществената поръчка по обособена позиция позиция № 22.

           Забележка: Участникът описва като приложения към настоящото техническо предложение конкретните документи, които прилага, описани в т.6 от настоящото техническо предложение, валидни за него.

 Дата ....... / ........ / …….. г.		              Подпис: ................................ 
						    Печат
   (име и фамилия)
  (качество на представляващия участника)

Упълномощен да подпише предложението от името на: 
......................................................................................................................................................
/изписва се името на участника/
......................................................................................................................................................
/изписва се името на упълномощеното лице и длъжността/                                                                              

                                                                        
































                                                                                                                            Приложение №2.23                                                                                                                                                         
                                                                       /Образец /      	
             
             ДО 
	“БДЖ- ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД
                                                 		 УЛ.”ИВАН ВАЗОВ” №3
                                                                1080 ГР. СОФИЯ


 ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за обособена позиция № 23 - „Доставка на ЕГ четка с размер 2х(12,5х40х52) за ТД на ДЛ с-я 07”

От ....................................................................(наименование на участника), с ЕИК …................................., вписано в ........................…..............................., регистрация по ДДС: …......................., със седалище и адрес на управление …........................ ................................................, адрес за кореспонденция: …..........................................................., телефон за контакт …....................................., факс ….................................., представлявано от .......................................................... (трите имена) в качеството на ..................................... (длъжност, или друго качество)
  
           
           УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

           Представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрографитни четки и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози"ЕООД за тригодишен период”, разделена на 28  /двадесет и осем/ обособени позиции, за обособена позиция № 23 - „Доставка на ЕГ четка с размер 2х(12,5х40х52) за ТД на ДЛ с-я 07”,  както следва:
         
         1. Декларираме, че сме запознати с обявлението за обществената поръчка и документацията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му. 
          2. Декларирамe, че предлаганите от нас електрографитни четки – предмет на обособена позиция №23 съответстват на всички изисквания, посочени в „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки  и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период” и  на „Технически изисквания за доставка на електрографитни четки за тягов подвижен състав на „БДЖ-ПП” ЕООД“ на Възложителя от документацията за участие.           
           3. Предлагаме да изпълним поръчката, съгласно изискванията на Възложителя, при следните условия:
 3.1. Партиди, срок на доставка и място на доставка
          3.1.1. Партиди – доставката на електрографитни четки – предмет на обособена позиция №23, се извършва на девет партиди, по количества, съгласно  Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки  и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период” на Възложителя от документацията за участие.       
 3.1.2. Срокове на доставка на отделните партиди електрографитни четки – предмет на обособена позиция №23:
– Първа партида - в срок до 90 (деветдесет) дни след датата на сключване на договора;
- Всяка следваща партида – в срок до 90 дни след датата на  доставка на предходната партида

          3.1.3. Място на доставка: гр. Горна Оряховица, ул. Съединение №46 - Локомотивно депо Горна Оряховица
           3.2. Гаранционен срок на доставените електрографитни четки -  .................месеца /не по-кратък от 24 (двадесет и четири) месеца/ от датата на доставка, 
           4. Опаковка и маркировка: 
           Запознати сме с изискванията на Възложителя, визирани в проекта на договор и в Техническите изисквания от документацията за участие в обществената поръчка и декларираме, че ще изпълним следното:
Електрографитните четки ще се доставят консервирани в подходяща, обичайна за този вид 
стоки опаковка, гарантираща и запазваща целостта при транспортиране и съхранение. 
	На всяка четка в горната част трябва да бъде отчетливо нанесена маркировка със 

съдържание: знак на предприятието-производител, означение на марката на материала, релефна линия, показваща безопасната височина на износване на четката (rm), седмица и година на производството.
Маркировката ще бъде нанесена по начин, гарантиращ нейната трайност за целия период на експлоатация.
            5. В случай, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка за обособена позиция №23 се задължаваме  да представими при сключване на договора гаранция за изпълнението му съгласно условията на документацията, както и документите съгласно изискванията на чл. 112, ал. 1 от ЗОП.
            6. Към техническото предложение прилагаме следните документи:
            6.1. Когато участникът не е производител, представя оторизационен документ (оторизационно писмо, дистрибуторски договор или др. еквивалентни документи) от производителя, доказващ правото на участника да предлага и доставя резервни части на производителя за 2020 г. - заверено  от участника копие;
            6.2. Образец на протокол /или друг документ/, издаден от производителя, за извършени изпитания съгласно процедурата, регламентирана от IEC 60413-72 за следните физически качества на материала: твърдост, плътност, якост на огъване, специфично електрическо съпротивление, пепелно съдържание – копие, заверено от участника;
           6.3. Образец на протокол /или друг документ/, издаден от производителя, удостоверяващ гарантираната сила на изтръгване на извода на четката, съгласно процедурата, регламентирана от IEC 60413-72 - копие, заверено от участника;
          6.4. Образец на протокол /или друг документ/, издаден от производителя, удостоверяващ следните експлоатационни показатели на електрографитни четки:
		а)  пад на напрежение, коефициент на триене и износване, съгласно методиката регламентирана от IEC 60773-83;
		б) преходно съпротивление между четката и извода, съгласно процедурата, регламентирана от IEC 60136-83 – Приложение С.
         Документът следва да е копие, заверено от участника.
          6.5. Гаранция от производителя, че в експлоатация четките няма да се пукат, да се трошат, да замърсяват каналите между колекторните пластини и да зацапват колектора.
          6.6. Чертежи на производителя на предлаганите електрографитни четки, разработени на база Техническите  изисквания на Възложителя и „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период”, заверени за производство през 2020 год., от производителя със свеж подпис и печат.
          6.7.Образец на сертификат за качество, издаден от производителя, за предлаганите електрографитни четки – копие, заверено от участника;
          6.8. Образец на декларация за пълно съответствие на предлаганите електрографитни четки с „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период и с Техническите изисквания на Възложителя от документацията за участие.
          6.9. Образец на гаранционна карта на предлаганите електрографитни четки;
          6.10. Друга информация и/или документи по преценка на участника, относими към предмета на обществената поръчка по обособена позиция позиция № 23.


             Забележка: Участникът описва като приложения към настоящото техническо предложение конкретните документи, които прилага, описани в т.6 от настоящото техническо предложение, валидни за него.

 Дата ....... / ........ / …….. г.		              Подпис: ................................ 
						    Печат
   (име и фамилия)
  (качество на представляващия участника)

Упълномощен да подпише предложението от името на: 
......................................................................................................................................................
/изписва се името на участника/
......................................................................................................................................................
/изписва се името на упълномощеното лице и длъжността/                                                                              

                                                                        
































                                                                                                                           Приложение №2.24                                                                                                                                                         
                                                                       /Образец /      	
             
             ДО 
	“БДЖ- ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД
                                                 		 УЛ.”ИВАН ВАЗОВ” №3
                                                                1080 ГР. СОФИЯ


 ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за обособена позиция № 24 - „Доставка на ЕГ четка с размер 16х25х32 за въздушен компресор на ДЛ серия 07”

От ....................................................................(наименование на участника), с ЕИК …................................., вписано в ........................…..............................., регистрация по ДДС: …......................., със седалище и адрес на управление …........................ ................................................, адрес за кореспонденция: …..........................................................., телефон за контакт …....................................., факс ….................................., представлявано от .......................................................... (трите имена) в качеството на ..................................... (длъжност, или друго качество)
  
           
           УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

           Представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрографитни четки и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози"ЕООД за тригодишен период”, разделена на 28  /двадесет и осем/ обособени позиции, за обособена позиция № 24 - „Доставка на ЕГ четка с размер 16х25х32 за въздушен компресор на ДЛ серия 07”,  както следва:
         
         1. Декларираме, че сме запознати с обявлението за обществената поръчка и документацията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му. 
          2. Декларирамe, че предлаганите от нас електрографитни четки – предмет на обособена позиция №24 съответстват на всички изисквания, посочени в „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки  и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период” и в „Технически изисквания за доставка на електрографитни четки за тягов подвижен състав на „БДЖ-ПП” ЕООД“ на Възложителя от документацията за участие.           
           3. Предлагаме да изпълним поръчката, съгласно изискванията на Възложителя, при следните условия:
 3.1. Партиди, срок на доставка и място на доставка
          3.1.1. Партиди – доставката на електрографитни четки – предмет на обособена позиция №24, се извършва на три партиди, по количества, съгласно „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки  и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период” на Възложителя от документацията за участие.       
 3.1.2. Срокове на доставка на отделните партиди електрографитни четки – предмет на обособена позиция №24:
– Първа партида - в срок до 90 (деветдесет) дни след датата на сключване на договора;
- Всяка следваща партида – в срок до 90 дни след датата на  доставка на предходната партида
          3.1.3. Място на доставка: гр. Горна Оряховица, ул. Съединение №46 - Локомотивно депо Горна Оряховица
           3.2. Гаранционен срок на доставените електрографитни четки -  .................месеца /не по-кратък от 24 (двадесет и четири) месеца/ от датата на доставка, 
           4. Опаковка и маркировка: 
           Запознати сме с изискванията на Възложителя, визирани в проекта на договор и в Техническите изисквания от документацията за участие в обществената поръчка и декларираме, че ще изпълним следното:
Електрографитните четки ще се доставят консервирани в подходяща, обичайна за този вид 
стоки опаковка, гарантираща и запазваща целостта при транспортиране и съхранение. 
	На всяка четка в горната част трябва да бъде отчетливо нанесена маркировка със 

съдържание: знак на предприятието-производител, означение на марката на материала, релефна линия, показваща безопасната височина на износване на четката (rm), седмица и година на производството.
Маркировката ще бъде нанесена по начин, гарантиращ нейната трайност за целия период на експлоатация.
            5. В случай, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка за обособена позиция №24 се задължаваме  да представими при сключване на договора гаранция за изпълнението му съгласно условията на документацията, както и документите съгласно изискванията на чл. 112, ал. 1 от ЗОП.
            6. Към техническото предложение прилагаме следните документи:
            6.1. Когато участникът не е производител, представя оторизационен документ (оторизационно писмо, дистрибуторски договор или др. еквивалентни документи) от производителя, доказващ правото на участника да предлага и доставя резервни части на производителя за 2020 г. - заверено  от участника копие;
            6.2. Образец на протокол /или друг документ/, издаден от производителя, за извършени изпитания съгласно процедурата, регламентирана от IEC 60413-72 за следните физически качества на материала: твърдост, плътност, якост на огъване, специфично електрическо съпротивление, пепелно съдържание – копие, заверено от участника;
           6.3. Образец на протокол /или друг документ/, издаден от производителя, удостоверяващ гарантираната сила на изтръгване на извода на четката, съгласно процедурата, регламентирана от IEC 60413-72 - копие, заверено от участника;
          6.4. Образец на протокол /или друг документ/, издаден от производителя, удостоверяващ следните експлоатационни показатели на електрографитни четки:
		а)  пад на напрежение, коефициент на триене и износване, съгласно методиката регламентирана от IEC 60773-83;
		б) преходно съпротивление между четката и извода, съгласно процедурата, регламентирана от IEC 60136-83 – Приложение С.
         Документът следва да е копие, заверено от участника.
          6.5. Гаранция от производителя, че в експлоатация четките няма да се пукат, да се трошат, да замърсяват каналите между колекторните пластини и да зацапват колектора.
          6.6. Чертежи на производителя на предлаганите електрографитни четки, разработени на база Техническите  изисквания на Възложителя и „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период”, заверени за производство през 2020 год., от производителя със свеж подпис и печат.
          6.7.Образец на сертификат за качество, издаден от производителя, за предлаганите електрографитни четки – копие, заверено от участника;
          6.8. Образец на декларация за пълно съответствие на предлаганите електрографитни четки с „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период и с Техническите изисквания на Възложителя от документацията за участие.
          6.9. Образец на гаранционна карта на предлаганите електрографитни четки;
          6.10. Друга информация и/или документи по преценка на участника, относими към предмета на обществената поръчка по обособена позиция позиция № 24.

             Забележка: Участникът описва като приложения към настоящото техническо предложение конкретните документи, които прилага, описани в т.6 от настоящото техническо предложение, валидни за него.

 Дата ....... / ........ / …….. г.		              Подпис: ................................ 
						    Печат
   (име и фамилия)
  (качество на представляващия участника)

Упълномощен да подпише предложението от името на: 
......................................................................................................................................................
/изписва се името на участника/
......................................................................................................................................................
/изписва се името на упълномощеното лице и длъжността/                                                                              

                                                                        
































                                                                                                                           Приложение №2.25                                                                                                                                                        
                                                                       /Образец /      	
             
             ДО 
	“БДЖ- ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД
                                                 		 УЛ.”ИВАН ВАЗОВ” №3
                                                                1080 ГР. СОФИЯ


 ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за обособена позиция № 25 - „Доставка на ЕГ четка с размер 25х32х64 на въздушен компресор на ДЛ серия 07”

От ....................................................................(наименование на участника), с ЕИК …................................., вписано в ........................…..............................., регистрация по ДДС: …......................., със седалище и адрес на управление …........................ ................................................, адрес за кореспонденция: …..........................................................., телефон за контакт …....................................., факс ….................................., представлявано от .......................................................... (трите имена) в качеството на ..................................... (длъжност, или друго качество)
  
           
           УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

           Представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрографитни четки и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози"ЕООД за тригодишен период”, разделена на 28  /двадесет и осем/ обособени позиции, за обособена позиция № 25 - „Доставка на ЕГ четка с размер 25х32х64 на въздушен компресор на ДЛ серия 07”, както следва:
         
         1. Декларираме, че сме запознати с обявлението за обществената поръчка и документацията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му. 
          2. Декларирамe, че предлаганите от нас електрографитни четки – предмет на обособена позиция №25 съответстват на всички изисквания,посочени в „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период” и  в „Технически изисквания за доставка на електрографитни четки за тягов подвижен състав на „БДЖ-ПП” ЕООД“ на Възложителя от документацията за участие.           
           3. Предлагаме да изпълним поръчката, съгласно изискванията на Възложителя, при следните условия:
 3.1. Партиди, срок на доставка и място на доставка
          3.1.1. Партиди – доставката на електрографитни четки – предмет на обособена позиция №25, се извършва на три партиди, по количества, съгласно  Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки  и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период” на Възложителя от документацията за участие.       
 3.1.2. Срокове на доставка на отделните партиди електрографитни четки – предмет на обособена позиция №25:
– Първа партида - в срок до 90 (деветдесет) дни след датата на сключване на договора;
- Всяка следваща партида – в срок до 90 дни след датата на  доставка на предходната партида
          3.1.3. Място на доставка: гр. Горна Оряховица, ул. Съединение №46 - Локомотивно депо Горна Оряховица
           3.2. Гаранционен срок на доставените електрографитни четки -  .................месеца /не по-кратък от 24 (двадесет и четири) месеца/ от датата на доставка, 
           4. Опаковка и маркировка: 
           Запознати сме с изискванията на Възложителя, визирани в проекта на договор и в Техническите изисквания от документацията за участие в обществената поръчка и декларираме, че ще изпълним следното:
Електрографитните четки ще се доставят консервирани в подходяща, обичайна за този вид 
стоки опаковка, гарантираща и запазваща целостта при транспортиране и съхранение. 
	На всяка четка в горната част трябва да бъде отчетливо нанесена маркировка със 

съдържание: знак на предприятието-производител, означение на марката на материала, релефна линия, показваща безопасната височина на износване на четката (rm), седмица и година на производството.
Маркировката ще бъде нанесена по начин, гарантиращ нейната трайност за целия период на експлоатация.
            5. В случай, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка за обособена позиция №25 се задължаваме  да представими при сключване на договора гаранция за изпълнението му съгласно условията на документацията, както и документите съгласно изискванията на чл. 112, ал. 1 от ЗОП.
            6. Към техническото предложение прилагаме следните документи:
            6.1. Когато участникът не е производител, представя оторизационен документ (оторизационно писмо, дистрибуторски договор или др. еквивалентни документи) от производителя, доказващ правото на участника да предлага и доставя резервни части на производителя за 2020 г. - заверено  от участника копие;
            6.2. Образец на протокол /или друг документ/, издаден от производителя, за извършени изпитания съгласно процедурата, регламентирана от IEC 60413-72 за следните физически качества на материала: твърдост, плътност, якост на огъване, специфично електрическо съпротивление, пепелно съдържание – копие, заверено от участника;
           6.3. Образец на протокол /или друг документ/, издаден от производителя, удостоверяващ гарантираната сила на изтръгване на извода на четката, съгласно процедурата, регламентирана от IEC 60413-72 - копие, заверено от участника;
          6.4. Образец на протокол /или друг документ/, издаден от производителя, удостоверяващ следните експлоатационни показатели на електрографитни четки:
		а)  пад на напрежение, коефициент на триене и износване, съгласно методиката регламентирана от IEC 60773-83;
		б) преходно съпротивление между четката и извода, съгласно процедурата, регламентирана от IEC 60136-83 – Приложение С.
         Документът следва да е копие, заверено от участника.
          6.5. Гаранция от производителя, че в експлоатация четките няма да се пукат, да се трошат, да замърсяват каналите между колекторните пластини и да зацапват колектора.
          6.6. Чертежи на производителя на предлаганите електрографитни четки, разработени на база Техническите  изисквания на Възложителя и „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период”, заверени за производство през 2020 год., от производителя със свеж подпис и печат.
          6.7.Образец на сертификат за качество, издаден от производителя, за предлаганите електрографитни четки – копие, заверено от участника;
          6.8. Образец на декларация за пълно съответствие на предлаганите електрографитни четки с „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период и с Техническите изисквания на Възложителя от документацията за участие.
          6.9. Образец на гаранционна карта на предлаганите електрографитни четки;
          6.10. Друга информация и/или документи по преценка на участника, относими към предмета на обществената поръчка по обособена позиция позиция № 25.

             Забележка: Участникът описва като приложения към настоящото техническо предложение конкретните документи, които прилага, описани в т.6 от настоящото техническо предложение, валидни за него.

 Дата ....... / ........ / …….. г.		              Подпис: ................................ 
						    Печат
   (име и фамилия)
  (качество на представляващия участника)

Упълномощен да подпише предложението от името на: 
......................................................................................................................................................
/изписва се името на участника/
......................................................................................................................................................
/изписва се името на упълномощеното лице и длъжността/                                                                              

                                                                        
































                                                                                                                                   Приложение №2.26                                                                                                                                                        
                                                                                              /Образец /      	
             
             ДО 
	“БДЖ- ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД
                                                 		 УЛ.”ИВАН ВАЗОВ” №3
                                                                1080 ГР. СОФИЯ

 ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за обособена позиция № 26 - „Доставка на вставка графитна с размер 960х35х26 за плъзгач на токоснемател ЕМВ серии 30 и 31”

От ....................................................................(наименование на участника), с ЕИК …................................., вписано в ........................…..............................., регистрация по ДДС: …......................., със седалище и адрес на управление …........................ ................................................, адрес за кореспонденция: …..........................................................., телефон за контакт …....................................., факс ….................................., представлявано от .......................................................... (трите имена) в качеството на ..................................... (длъжност, или друго качество)
  
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

           Представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрографитни четки и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози"ЕООД за тригодишен период”, разделена на 28  /двадесет и осем/ обособени позиции, за обособена позиция № 26 - „Доставка на вставка графитна с размер 960х35х26 за плъзгач на токоснемател ЕМВ серии 30 и 31”, както следва:
         
         1. Декларираме, че сме запознати с обявлението за обществената поръчка и документацията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му. 
          2. Декларирамe, че предлаганите от нас лайсни графитни – предмет на обособена позиция №26 съответстват на всички изисквания, посочени в „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки  и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период “ на Възложителя от документацията за участие.           
           3. Предлагаме да изпълним поръчката, съгласно изискванията на Възложителя, при следните условия:
 3.1. Партиди, срок на доставка и място на доставка
          3.1.1. Партиди – доставката на  графитните вставки – предмет на обособена позиция №26, се извършва на три партиди, по количества, съгласно „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки  и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период” на Възложителя от документацията за участие.       
 3.1.2. Срокове на доставка на отделните партиди електрографитни вставки – предмет на обособена позиция №26:
– Първа партида - в срок до 90 (деветдесет) дни след датата на сключване на договора;
- Всяка следваща партида – в срок до 90 дни след датата на  доставка на предходната партида
          3.1.3. Място на доставка: гр. София, ул. Заводска №1 - Локомотивно депо София - район София
           3.2. Гаранционен срок на доставените електрографитни лайсни -  .................месеца /не по-кратък от 24 (двадесет и четири) месеца/ от датата на доставка, 
           4. Опаковка и маркировка: 
           Запознати сме с изискванията на Възложителя, визирани в проекта на договор и в Техническите изисквания от документацията за участие в обществената поръчка и декларираме, че ще изпълним следното:
Електрографитните вставки ще се доставят консервирани в подходяща, обичайна за този вид 
стоки опаковка, гарантираща и запазваща целостта при транспортиране и съхранение. 
	На всяка вставка в противоположната на работната повърхнина част трябва да бъде 

отчетливо нанесена маркировка със съдържание: знак на фирмата- производител, тип (материал) на лайстната), месец и последните две цифри от годината на производство.
Маркировката ще бъде нанесена по начин, гарантиращ нейната трайност за целия период на експлоатиране.
            5. В случай, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка за обособена позиция №26 се задължаваме  да представими при сключване на договора гаранция за изпълнението му съгласно условията на документацията, както и документите съгласно изискванията на чл. 112, ал. 1 от ЗОП.
            6. Към техническото предложение прилагаме следните документи:
            6.1. Когато участникът не е производител, представя оторизационен документ (оторизационно писмо, дистрибуторски договор или др. еквивалентни документи) от производителя, доказващ правото на участника да предлага и доставя резервни части на производителя за 2020 г. - заверено  от участника копие.
           6.2. Образец на протокол  от производителя за основните качества на материала – копие, заверено от участника;
           6.3. Чертежи на производителя на предлаганите електрографитни вставки, разработени на база Техническите  изисквания на Възложителя и „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период”, заверени за производство през 2020 год., от производителя със свеж подпис и печат.
          6.4. Образец на сертификат за качество, издаден от производителя, за предлаганите електрографитни вставки – копие, заверено от участника.    
          6.5 .Образец на декларация за пълно съответствие на предлаганите електрографитни вставки с „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период и с Техническите изисквания на Възложителя от документацията за участие.
          6.6. Образец на гаранционна карта на предлаганите електрографитни вставки;
          6.7 Друга информация и/или документи по преценка на участника, относими към предмета на обществената поръчка по обособена позиция позиция №26.

             Забележка: Участникът описва като приложения към настоящото техническо предложение конкретните документи, които прилага, описани в т.6 от настоящото техническо предложение, валидни за него.

 Дата ....... / ........ / …….. г.		              Подпис: ................................ 
						    Печат
   (име и фамилия)
  (качество на представляващия участника)

Упълномощен да подпише предложението от името на: 
......................................................................................................................................................
/изписва се името на участника/
......................................................................................................................................................
/изписва се името на упълномощеното лице и длъжността/                                                                         
                                                                                                                           
                                                                                                                      
                                                                                                                               Приложение №2.27                                                                                                                                                       
                                                                       /Образец /      	
             
             ДО 
	“БДЖ- ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД
                                                 		 УЛ.”ИВАН ВАЗОВ” №3
                                                                1080 ГР. СОФИЯ


 ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за обособена позиция № 27 - „Доставка на ЕГ четка с размер 20х40х55 за буксов заземител на вагони серии 1563 и 2563”

От ....................................................................(наименование на участника), с ЕИК …................................., вписано в ........................…..............................., регистрация по ДДС: …......................., със седалище и адрес на управление …........................ ................................................, адрес за кореспонденция: …..........................................................., телефон за контакт …....................................., факс ….................................., представлявано от .......................................................... (трите имена) в качеството на ..................................... (длъжност, или друго качество)
        
           УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

           Представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрографитни четки и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози"ЕООД за тригодишен период”, разделена на 28  /двадесет и осем/ обособени позиции, за обособена позиция № 27 - „Доставка на ЕГ четка с размер 20х40х55 за буксов заземител на вагони серии 1563 и 2563”, както следва:
         
         1. Декларираме, че сме запознати с обявлението за обществената поръчка и документацията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му. 
          2. Декларирамe, че предлаганите от нас електрографитни четки – предмет на обособена позиция №27 съответстват на всички изисквания, посочени в „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки  и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период” и в „Технически изисквания за доставка на електрографитни четки за тягов подвижен състав на „БДЖ-ПП” ЕООД“ на Възложителя от документацията за участие.           
           3. Предлагаме да изпълним поръчката, съгласно изискванията на Възложителя, при следните условия:
 3.1. Партиди, срок на доставка и място на доставка
          3.1.1. Партиди – доставката на електрографитни четки – предмет на обособена позиция №27, се извършва на три партиди, по количества, съгласно „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки  и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период” на Възложителя от документацията за участие.       
 3.1.2. Срокове на доставка на отделните партиди електрографитни четки – предмет на обособена позиция №27:
– Първа партида - в срок до 90 (деветдесет) дни след датата на сключване на договора;
- Всяка следваща партида – в срок до 90 дни след датата на  доставка на предходната партида
          3.1.3. Място на доставка: гр. София, ул. Стефансон №5 - Вагонно депо Надежда

           3.2. Гаранционен срок на доставените електрографитни четки -  .................месеца /не по-кратък от 24 (двадесет и четири) месеца/ от датата на доставка.
           4. Опаковка и маркировка: 
           Запознати сме с изискванията на Възложителя, визирани в проекта на договор и в Техническите изисквания от документацията за участие в обществената поръчка и декларираме, че ще изпълним следното:
Електрографитните четки ще се доставят консервирани в подходяща, обичайна за този вид 
стоки опаковка, гарантираща и запазваща целостта при транспортиране и съхранение. 
	На всяка четка в горната част трябва да бъде отчетливо нанесена маркировка със 

съдържание: знак на предприятието-производител, означение на марката на материала, релефна линия, показваща безопасната височина на износване на четката (rm), седмица и година на производството.
Маркировката ще бъде нанесена по начин, гарантиращ нейната трайност за целия период на експлоатация.
            5. В случай, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка за обособена позиция №27 се задължаваме  да представими при сключване на договора гаранция за изпълнението му съгласно условията на документацията, както и документите съгласно изискванията на чл. 112, ал. 1 от ЗОП.
            6. Към техническото предложение прилагаме следните документи:
            6.1. Когато участникът не е производител, представя оторизационен документ (оторизационно писмо, дистрибуторски договор или др. еквивалентни документи) от производителя, доказващ правото на участника да предлага и доставя резервни части на производителя за 2020 г. - заверено  от участника копие;
            6.2. Образец на протокол /или друг документ/, издаден от производителя, за извършени изпитания съгласно процедурата, регламентирана от IEC 60413-72 за следните физически качества на материала: твърдост, плътност, якост на огъване, специфично електрическо съпротивление, пепелно съдържание – копие, заверено от участника;
           6.3. Образец на протокол /или друг документ/, издаден от производителя, удостоверяващ гарантираната сила на изтръгване на извода на четката, съгласно процедурата, регламентирана от IEC 60413-72 - копие, заверено от участника;
          6.4. Образец на протокол /или друг документ/, издаден от производителя, удостоверяващ следните експлоатационни показатели на електрографитни четки:
		а)  пад на напрежение, коефициент на триене и износване, съгласно методиката регламентирана от IEC 60773-83;
		б) преходно съпротивление между четката и извода, съгласно процедурата, регламентирана от IEC 60136-83 – Приложение С.
         Документът следва да е копие, заверено от участника.
          6.5. Гаранция от производителя, че в експлоатация четките няма да се пукат, да се трошат, да замърсяват каналите между колекторните пластини и да зацапват колектора.
          6.6. Чертежи на производителя на предлаганите електрографитни четки, разработени на база Техническите  изисквания на Възложителя и „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период”, заверени за производство през 2020 год., от производителя със свеж подпис и печат.
          6.7.Образец на сертификат за качество, издаден от производителя, за предлаганите електрографитни четки – копие, заверено от участника;
          6.8. Образец на декларация за пълно съответствие на предлаганите електрографитни четки с „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период и с Техническите изисквания на Възложителя от документацията за участие.
          6.9. Образец на гаранционна карта на предлаганите електрографитни четки;
          6.10. Друга информация и/или документи по преценка на участника, относими към предмета на обществената поръчка по обособена позиция позиция № 27.


             Забележка: Участникът описва като приложения към настоящото техническо предложение конкретните документи, които прилага, описани в т.6 от настоящото техническо предложение, валидни за него.

 Дата ....... / ........ / …….. г.		              Подпис: ................................ 
						    Печат
   (име и фамилия)
  (качество на представляващия участника)

Упълномощен да подпише предложението от името на: 
......................................................................................................................................................
/изписва се името на участника/
......................................................................................................................................................
/изписва се името на упълномощеното лице и длъжността/                                                                              

                                                                        
































                                                                                                                           Приложение №2.28                                                                                                                                                       
                                                                       /Образец /      	
             
             ДО 
	“БДЖ- ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД
                                                 		 УЛ.”ИВАН ВАЗОВ” №3
                                                                1080 ГР. СОФИЯ


 ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за обособена позиция № 28 - „Доставка на ЕГ четка с размери по Ч-ж № 10-1 083 998 за буксов заземител на вагони серия 7071”

От ....................................................................(наименование на участника), с ЕИК …................................., вписано в ........................…..............................., регистрация по ДДС: …......................., със седалище и адрес на управление …........................ ................................................, адрес за кореспонденция: …..........................................................., телефон за контакт …....................................., факс ….................................., представлявано от .......................................................... (трите имена) в качеството на ..................................... (длъжност, или друго качество)
  
           
           УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

           Представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрографитни четки и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози"ЕООД за тригодишен период”, разделена на 28  /двадесет и осем/ обособени позиции, за обособена позиция № 28 - „Доставка на ЕГ четка с размери по Ч-ж № 10-1 083 998 за буксов заземител на вагони серия 7071,, както следва:
         
         1. Декларираме, че сме запознати с обявлението за обществената поръчка и документацията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му. 
          2. Декларирамe, че предлаганите от нас електрографитни четки – предмет на обособена позиция №28 съответстват на всички изисквания, посочени в „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период” и в „Технически изисквания за доставка на електрографитни четки за тягов подвижен състав на „БДЖ-ПП” ЕООД“ на Възложителя от документацията за участие.           
           3. Предлагаме да изпълним поръчката, съгласно изискванията на Възложителя, при следните условия:
 3.1. Партиди, срок на доставка и място на доставка
          3.1.1. Партиди – доставката на електрографитни четки – предмет на обособена позиция №28, се извършва на три партиди, по количества, съгласно „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки  и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период” на Възложителя от документацията за участие.       
 3.1.2. Срокове на доставка на отделните партиди електрографитни четки – предмет на обособена позиция №28:
– Първа партида - в срок до 90 (деветдесет) дни след датата на сключване на договора;
- Всяка следваща партида – в срок до 90 дни след датата на  доставка на предходната партида
          3.1.3. Място на доставка: гр. София, ул. Стефансон №5 - Вагонно депо Надежда

           3.2. Гаранционен срок на доставените електрографитни четки -  .................месеца /не по-кратък от 24 (двадесет и четири) месеца/ от датата на доставка, 
           4. Опаковка и маркировка: 
           Запознати сме с изискванията на Възложителя, визирани в проекта на договор и в Техническите изисквания от документацията за участие в обществената поръчка и декларираме, че ще изпълним следното:
Електрографитните четки ще се доставят консервирани в подходяща, обичайна за този вид 
стоки опаковка, гарантираща и запазваща целостта при транспортиране и съхранение. 
	На всяка четка в горната част трябва да бъде отчетливо нанесена маркировка със 

съдържание: знак на предприятието-производител, означение на марката на материала, релефна линия, показваща безопасната височина на износване на четката (rm), седмица и година на производството.
Маркировката ще бъде нанесена по начин, гарантиращ нейната трайност за целия период на експлоатация.
            5. В случай, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка за обособена позиция №28 се задължаваме  да представими при сключване на договора гаранция за изпълнението му съгласно условията на документацията, както и документите съгласно изискванията на чл. 112, ал. 1 от ЗОП.
            6. Към техническото предложение прилагаме следните документи:
            6.1. Когато участникът не е производител, представя оторизационен документ (оторизационно писмо, дистрибуторски договор или др. еквивалентни документи) от производителя, доказващ правото на участника да предлага и доставя резервни части на производителя за 2020 г. - заверено  от участника копие;
            6.2. Образец на протокол /или друг документ/, издаден от производителя, за извършени изпитания съгласно процедурата, регламентирана от IEC 60413-72 за следните физически качества на материала: твърдост, плътност, якост на огъване, специфично електрическо съпротивление, пепелно съдържание – копие, заверено от участника;
           6.3. Образец на протокол /или друг документ/, издаден от производителя, удостоверяващ гарантираната сила на изтръгване на извода на четката, съгласно процедурата, регламентирана от IEC 60413-72 - копие, заверено от участника;
          6.4. Образец на протокол /или друг документ/, издаден от производителя, удостоверяващ следните експлоатационни показатели на електрографитни четки:
		а)  пад на напрежение, коефициент на триене и износване, съгласно методиката регламентирана от IEC 60773-83;
		б) преходно съпротивление между четката и извода, съгласно процедурата, регламентирана от IEC 60136-83 – Приложение С.
         Документът следва да е копие, заверено от участника.
          6.5. Гаранция от производителя, че в експлоатация четките няма да се пукат, да се трошат, да замърсяват каналите между колекторните пластини и да зацапват колектора.
          6.6. Чертежи на производителя на предлаганите електрографитни четки, разработени на база Техническите  изисквания на Възложителя и „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период”, заверени за производство през 2020 год., от производителя със свеж подпис и печат.
          6.7.Образец на сертификат за качество, издаден от производителя, за предлаганите електрографитни четки – копие, заверено от участника;
          6.8. Образец на декларация за пълно съответствие на предлаганите електрографитни четки с „Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период и с Техническите изисквания на Възложителя от документацията за участие.
          6.9. Образец на гаранционна карта на предлаганите електрографитни четки;
          6.10. Друга информация и/или документи по преценка на участника, относими към предмета на обществената поръчка по обособена позиция позиция № 28.


             Забележка: Участникът описва като приложения към настоящото техническо предложение конкретните документи, които прилага, описани в т.6 от настоящото техническо предложение, валидни за него.

 Дата ....... / ........ / …….. г.		              Подпис: ................................ 
						    Печат
   (име и фамилия)
  (качество на представляващия участника)

Упълномощен да подпише предложението от името на: 
......................................................................................................................................................
/изписва се името на участника/
......................................................................................................................................................
/изписва се името на упълномощеното лице и длъжността/                                                                              

                                                                        

































